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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, a 

Capitolului VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, 
raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului-cadru cu CE și 

FMI și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 

pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul garantării  

 
 Având in vedere includerea modificărilor OUG nr.  43/2013 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor 
in pachetul promovat de Guvernul României privind dezvoltarea clasei de mijloc la sate și 
pentru a asigura corelarea modificărilor PNDR cu legislația națională s-a agreat eliminarea din 
textul Ordonanței a definiției fermei de familie astfel încât aceasta sa fie exclusiv 
reglementată prin PNDR și totodată, păstrarea în reglementare si îmbunătățirea tuturor 
instrumentelor financiare propuse, respectiv microcreditare si garantare.  
 In ceea ce privește schema de garantare, se are în vedere ca nivelul comisionului  de 
garantare care în prezent, pentru anumite categorii de beneficiari este de 3,8 %, să poată fi 
redus pentru anumite tipuri de garanţii prin aplicarea unei scheme de ajutor de stat în baza 
Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol si forestier și în 
zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020 (2015/C390/05), schemă care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
 În același timp pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care vizează 
facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru producție, acordate pe piața 
românească pentru sectorul agroalimentar este necesară completarea prevederilor cap VIII din 
Legea nr.329 /2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea 
cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului-cadru cu CE și 
FMI, cu modificările și completările ulterioare, in sensul imbunatatirii mecanismului de 
garantare practicat în prezent in vederea facilitarii  accesului la finanțare al beneficiarilor. 
  Având în vedere faptul că masurile preconizate a fi aplicate prin acest proiect de act 
normativ vizează printre altele facilitarea achiziției de terenuri agricole în vederea extinderii 
exploatațiilor agricole, facilitarea accesului la finanțarea producției agricole, care poate 
începe astfel pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari încă din această toamnă, cu 
beneficii din primăvara anului 2017,  facilitarea accesului la credite și microcredite care pot 
oferi premisa accesării, din toamna anului 2017 a unor masuri din PNDR, crescând astfel 
semnificativ gradul de absorbție al fondurilor alocate României pentru agricultură și spațiul 
rural, luând în considerare de asemenea că implicațiile acestor masuri pentru activitatea 
economica a localităților rurale este foarte importanță, iar neaplicarea acestora este de natură 
să perpetueze tendința de pauperizare a populației din mediul rural ocupată în agricultură, să 
anuleze șansele de extindere a bazei de potențiali beneficiari ai fondurilor europene alocate 
pentru agricultură și dezvoltare rurală și astfel să compromită procesul de modernizare 
sustenabilă a agriculturii românești;  
 Ţinând cont că această măsuri vizează interesul public şi reprezintă o situaţie 
extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată, 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
Art. I. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea 
şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364  din data de 19 iunie 2013, aprobată cu 
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modificări și completări prin Legea nr. 289/2013, se modifică și se completează după cum 
urmează: 
1. titlul ordonanței se modifică după cum urmează: 
”Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la 
finanţare al fermierilor, al  beneficiarilor PNDR 2014-2020  și pentru  dezvoltarea clasei de 
mijloc la sate” 
2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  
 „Art. 1. (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic necesar pentru 
dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor,  al beneficiarilor PNDR 2014-
2020 în vederea dezvoltării clasei de mijloc la sate și creşterii competitivităţii sectorului 
agricol.”  
3. Articolul  2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 2 În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii:  
a)teren agricol - terenurile agricole productive - terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, 
răsadniţele şi altele asemenea - cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din 
amenajamentele silvice, păşunile împădurite cu consistenţă mai mică de 0,4, calculata numai 
pentru suprafața ocupata efectiv de vegetația forestieră, cele ocupate cu construcţii şi 
instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile 
tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc 
nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive, amenajate şi folosite pentru producţia 
agricolă; 
b) achiziţie de teren - cumpărarea de teren agricol, cu excepţia terenurilor aflate în 
proprietatea privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului, în vederea 
exploatării,  de către persoanele fizice sau juridice care deţin în folosință sau proprietate, în 
condiţiile legii,  o exploataţie agricolă conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA), până la atingerea unui plafon de maximum 250 ha în proprietate 
c)fond de garantare - instituţia financiară nebancară care are în obiectul de activitate 
emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrul special al 
Băncii Naţionale a României, potrivit legii; 
d)microcredit - instrument de susţinere şi finanţare a sectorului agricol la nivel de exploataţie 
agricolă; 
4. Literele a) și b)  și d) ale articolului 3, se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”a) garantarea până la maximum 70% din valoarea creditului acordat de către instituţiile 
finanţatoare pentru achiziţia de terenuri agricole in condițiile art. 2, lit. b).  Diferenţa de 
garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente va fi 
asigurată la acordarea creditului de către împrumutaţi cu terenurile achiziţionate şi/sau alte 
bunuri aflate în proprietatea acestora sau a terților garanți;  
 b) garantarea până la maximum 80% a creditelor acordate de instituţiile finanţatoare,  
fermierilor pentru finanţarea producției agricole și a investiţiilor în domeniul agricol, altele 
decat cele finanțate din PNDR 2014-2020; 
.......................................................................................................... 
d) garantarea de până la 80 % a creditelor acordate de instituțiile finanțatoare beneficiarilor 
PNDR 2014 - 2020, pentru finanțarea proiectelor  de investiții sprijinite prin PNDR ”  
5. După alineatul 1 al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul 2 care va avea 
următorul conținut: 
„(2) sumele alocate și dobânda aferentă vor fi utilizate de fondurile de garantare pentru 
acoperirea riscului asumat din garanțiile astfel acordate prin plata după caz a valorii/soldului 
garanției, în situația în care instituțiile finanțatoare declară exigibilă finanțarea acordată 
împrumutaților ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate prin contractul de credit. 
Plata valorii/soldului garanției se va efectua numai în cazul în care instituția finanțatoare 
prezintă fondului de garantare documente din care să rezulte că a fost declarat exigibil 
creditul, au fost demarate procedurile judiciare împotriva debitorilor si ca pentru garantiile 
constituite  fondul de garantare are  calitatea de co-creditor.” 
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6. Literele  c) si d) ale  articolului  4 se modifica și vor avea următorul cuprins:  
”................................................................................................................... 
c) Beneficiarii plătesc anual un comision de garantare stabilit în funcție de ratingul 
împrumutatului si corelat cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; 
d) Nivelul comisionului prevăzut la lit. c) poate fi redus pentru anumite tipuri de garanţii şi 
categorii de beneficiari prin aplicarea unei scheme de ajutor de stat în baza Orientărilor 
Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale 
pentru perioada 2014 - 2020 (2015/C390/05), schemă care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.” 
7. După litera d) a articolului 4, se introduce o noua litera, litera  e),  care va avea următorul 
cuprins :  
”e) Pentru  evaluarea criteriului privind “firma aflata in dificultate” se vor utiliza situațiile 
financiare  anuale aferente ultimului exercițiu financiar încheiat sau , după caz, ultima balanța 
de verificare si extras de la RECOM  din care sa rezulte ca firma nu e in dificultate, in cazul 
IMM- lor.” 
8 . După alineatul (3) al articolului 6, se introduce un nou alineat, alin. (4),  care va avea 
următorul cuprins: 
”(4) În scopul prevăzut la art. 3 lit. d) fondurile de garantare utilizează sumele disponibilizate 
din schemele de garantare aferente PNDR 2007-2013 restituite MADR în baza art. 58 din OUG 
49/2015. Dobânzile virate de gestionari aferente acestor sume vor fi utilizate de MADR pentru 
acoperirea plăților efectuate de fondurile de garantare, pentru garanțiile acordate si 
executate de instituțiile finanțatoare în baza legislației in vigoare in domeniul garantării” 
9.  Titlul capitolului  III se modifică după cum urmează:  
”Capitolul III Fondul pentru microcreditare” 
10. Alineatul (1) al articolului 12 se modifica și va avea următorul cuprins: 
”Art. 12 (1) În vederea stimulării dezvoltării clasei de mijloc la sate se constituie la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Fondul pentru acordarea de microcredite în 
agricultură, denumit în continuare fond.” 
11. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 14 (1) Fondul se utilizează astfel: 
a)pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investiţii în domeniul 
agricol, neeligibile pentru finanţarea din PNDR, suma maximă este de până la 15.000 
euro/beneficiar. 
 b)pentru acordarea de microcredite pentru achiziționarea de animale, suma maximă este de 
până la 50.000 euro/beneficiar; 
c)pentru acordarea de microcredite inclusiv beneficiarilor prevăzuţi la lit. a) şi b), pentru 
asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei agricole, până la 
maximum 25.000 euro/beneficiar. 
(2) Beneficiarii microcreditelor prevăzute la alin. 1 sunt: 
a) persoane fizice care dețin atestat de producător în conformitate cu prevederile Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol; 
b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale  reglementate 
de OUG nr. 44/2008; 
c) persoane juridice. 
12.Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  
”Art. 18  Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se stabilesc tipurile de 
investiţii care pot beneficia de microcredite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, 
precum şi, anual, plafonul maxim de microcreditare finanţat.” 
 
Art.II Capitolul VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții 
publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea 
acordului-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 
1. Alineatul (2) al articolului. 51 se modifică si va avea următorul cuprins: 
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„Art. 51 
......................................................................................................... 
(2) Sumele alocate din bugetul MADR și dobânzile aferente acestora vor fi utilizate de fondurile 
de garantare pentru acoperirea riscului asumat din garanțiile acordate pe seama acestor sume 
prin plata după caz a valorii/soldului garanției, în situația în care instituțiile finanțatoare 
declară exigibilă finanțarea acordată împrumutaților ca urmare a nerespectării obligațiilor 
asumate prin contractul de credit. Plata valorii/soldului garanției se va efectua numai în cazul 
în care instituția finanțatoare prezintă fondului de garantare documente din care să rezulte că 
a fost declarat exigibil creditul, au fost demarate procedurile de executare judiciara împotriva 
debitorilor si ca pentru garanțiile constituite fondul de garantare are  calitatea de co-
creditor.” 
2. Litera a) a articolului 53, se modifica si va avea următorul cuprins: 
 ”a)  Pentru  evaluarea criteriului privind “firma aflata in dificultate” se vor utiliza situațiile 
financiare  anuale aferente ultimului exercițiu financiar încheiat sau , după caz, ultima balanță 
de verificare si extras de la RECOM  din care sa rezulte ca firma nu e in dificultate, in cazul 
IMM - lor.” 
 
Art III. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul garantării,publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 816, din 03 noiembrie 2015, Partea I, se modifică și se completează după cum 
urmează:  
1  După alineatul (4) al articolului  58 se introduce un nou alineat, alin. (5) care va avea 
următorul conținut:  
“(5) Dobânzile încasate de gestionari din plasarea in depozite bancare sau titluri de stat a 
sumelor ramase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din 
PNDR 2007-2013 respectiv  POP 2007-2013 si încheierea Convențiilor cu MADR, conform HG 
640/2016   vor fi venituri neimpozabile ale acestora si se vor înregistra in contabilitate ca 
venituri ale schemelor de garantare.” 
 
Art. IV. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora și supune  spre aprobare Guvernului  modificarea și 
completarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
43/2013 conform prevederilor din prezenta ordonanță.    
 

 
 

Prim Ministru 
 

Dacian Julien CIOLOȘ 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
Secţiunea 1   Titlul proiectului de act normativ 

 
Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului 
la finanţare al fermierilor, a Capitolul VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și 
instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea 
acordului-cadru cu CE și FMI și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării  
 

 
Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea 
situaţiei 
actuale 

Începând cu anul 2013 MADR a promovat o serie de acte normative din domeniul garantării, 
creditării și managementului riscurilor în agricultură menite să contribuie fundamental la 
atingerea obiectivelor de politică agricolă naționale în ce privește absorbția fondurilor Europene 
gestionate de MADR pentru dezvoltarea, extinderea și modernizarea sectorului agricol și a 
spațiului rural. Odată cu noua perioadă de programare 2014 - 2020, precum și ca urmare a 
analizei rezultatelor aplicării prevederilor acelor acte normative se impun anumite modificări și 
completări menite să adapteze masurile adoptate la noile condiții de pe piața românească, la 
noile prevederi ale Regulamentelor Europene incidente și să corecteze deficientele constatate 
până în prezent. 
 

Astfel prin OUG nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de 
familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, s-au reglementat măsuri de 
microcreditare și garantare a creditelor pentru categoriile de beneficiari care pot accede la 
credite și garanții de pe piață cu dificultate, dar dețin exploatații agricole sau exploatează în 
scop comercial teren agricol sau efective de animale, pentru a lărgi baza de potențiali 
beneficiari ai măsurilor din PNDR, iar aceste măsuri nu au putut fi aplicate cu amploarea 
scontată datorită condițiilor restrictive impuse pana in prezent de actul normativ: În aceste 
condiții se impune de urgență modificarea și completarea actului normativ în cauză, pentru ca 
prevederile acestuia să poată fi aplicate acelor categorii de beneficiari avuți în vedere pentru 
dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole și stimularea absorbției fondurilor europene 
gestionate de MADR cu această destinație, precum și pentru a evita  consecinţele negative ce 
pot apărea în cazul în care situaţia expusă nu se reglementează, în sensul că neadoptarea 
măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar modifica semnificativ gradul de absorbţie şi 
utilizarea fondurilor europene alocate României, ar determina menţinerea unor mari şi 
importante suprafeţe de teren agricol nelucrate, a unei producţii agricole pentru autoconsum 
slabe cantitativ şi calitativ, incapabile să genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de 
modernizare a spaţiului rural. 
 

În același timp pentru eficientizarea accesului la creditele necesare producătorilor agricoli și 
sectorului agroalimentar se impun măsuri care să fluidizeze acordarea garanțiilor pentru 
finanțările respective în condițiile în care asemenea masuri sunt acceptate de piața financiar 
bancară din România. 
 

În acest context a fost elaborat proiectul de act normativ, spre a fi promovat în regim de 
urgență. 
 

11 Legislaţia  
comunitară  

 
Nu este cazul 
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2. Schimbări 
preconizate 

1.  Modificările vizate pentru OUG 43/2013 au in vedere reglementări  din actul normativ în ce 
privește următoarele: 
- Eliminarea definiției fermei de familie, eliminarea reglementării exclusive a susținerii fermelor 
de familie si lărgirea accesului la măsurile promovate prin actul normativ și pentru alte categorii 
de beneficiari, respectiv finanţarea și garantarea sectorului agricol la nivel de exploataţie 
agricolă. 
- Modificarea definițiilor pentru teren agricol, achiziție de teren, fond de garantare, microcredit, 
în vederea realizării obiectivelor de mai sus; 
- fluidizarea mecanismului de garantare, prin:  
a) Verificarea respectării, la data acordării garanției, a cerințelor din Comunicarea CE 
155/2008 de către beneficiarii în favoarea cărora se acordă garanția de către fondurile de 
garantare  
b) Întărirea caracterului garanției ca fiind expresă, necondiționată și exigibilă prin plata 
valorii/soldului garanției de către fondurile de garantare în situația în care împrumutații nu și-au 
îndeplinit obligațiile rezultate din contractul de credit, pe baza declarării exigibilității creditului, 
constituirea garanțiilor și în favoarea fondurilor de garantare în calitate de co-creditor și 
trecerea la executarea acestora. 
- includerea prevederilor privind accesul la garanțiile acordate în baza acestui act normativ din 
alte surse decât PNDR pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole; 
- reglementarea unor facilități pentru categoriile de beneficiari  persoane fizice, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, în ce privește nivelul comisioanelor 
de garantare, deoarece, în contextul actual al dobânzilor scăzute percepute de instituțiile 
finanțatoare pentru creditele acordate beneficiarilor din sectorul agroalimentar, comisionul de 
garantare prevăzut în Comunicarea CE 155/2008 de 3,8% nu mai este unul suportabil de către 
aceștia și nu se mai stimulează accesul acestora la finanțare, iar aceste entități dețin o pondere 
însemnată în agricultură. 
Măsura propusă are în vedere diminuarea comisioanelor de garantare  pentru aceste categorii de 
beneficiari prin instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectoarele agricol și forestier și în 
zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020  (2014/C 204/01, aprobată prin Hotărâre a 
Guvernului. Schema de ajutor de stat se aplică după decizia favorabilă a Comisiei Europene. 
- De asemenea pentru creșterea accesibilității la finanțare se are în vedere îmbunătățirea 
modului de evaluare a criteriilor privind „firmă în dificultate”.  
Alte măsuri: 
-  Având în vedere că: 

 În România, în sistemul bancar valoarea unor categorii de terenuri agricole  luate în 
garanție este evaluată la cca 40% din valoarea de piață a acestora; 

 Media numărului de animale pe exploatație în cazul exploatațiilor cu până la 100 
animale/fermă este de numai 2,33 capete/exploatație, ceea ce impune măsuri economice 
pentru creșterea efectivului de animale prin asigurarea suprafețelor de teren necesare asigurării 
bazei furajere pentru efectivele existente și pentru creșterea acestora; 

 Pentru creșterea suprafețelor medii exploatate in sectorul vegetal în vederea 
eficientizării exploatațiilor sunt necesare și măsuri de sprijin pentru achiziția de teren agricol 
similare celor pentru creșterea efectivelor de animale; 
Se propune creșterea procentului de garantare de la 50% la 70% pentru fermierii care solicită 
credite bancare pentru achiziționarea de teren agricol. 
- reglementarea ca sursă de garantare a creditelor contractate de beneficiarii PNDR 2014 2020  a 
sumelor disponibilizate din schemele de garantare aferente PNDR 2007-2013 și restituite MADR 
în baza art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul garantării; 
- actualizarea plafoanelor de microcreditare potrivit obiectivelor propuse, respectiv pentru 
acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investiţii în domeniul agricol, 
neeligibile pentru finanţarea din PNDR în sumă maximă de până la 15.000 euro/beneficiar, 
pentru acordarea de microcredite pentru achiziționarea de animale, în sumă maximă de până la 
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50.000 euro/beneficiar și pentru acordarea de microcredite inclusiv beneficiarilor prevăzuţi la 
lit. a) şi b), pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei 
agricole, până la maximum 25.000 euro/beneficiar; 
- reglementarea categoriilor de beneficiari ai schemei de microcreditare în conformitate cu 
obiectivele propuse, respectiv persoane fizice care dețin atestat de producător în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale și întreprinderi familiale  reglementate prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008, persoane juridice, inclusiv grupuri de producători și cooperative; 
- reglementarea stabilirii tipurilor de investiţii care pot beneficia de microcredite în condiţiile 
acestui act normativ și anual, a plafonului maxim de microcreditare finanţat, prin ordin al 
ministrului agriculturii se dezvoltării rurale în scopul flexibilizării legislative a acestor dispoziții. 
  
2. Modificările urmărite pentru cap VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri 
și respectarea acordului-cadru cu CE și FMI, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I 
nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare au în vedere fluidizarea sistemului de 
garantare, conform mecanismului de garantate agreat in prezent de piața financiară din 
Romania și care determină o utilizare mai eficientă a resurselor financiare și împărțirea riscului 
de creditare intre garant și finanțator; 
 
3. Sunt incluse de asemenea modificări privind condițiile de plată a garanțiilor executate și 
prevederi privind utilizarea dobânzilor încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor 
alocate de MADR pentru plata garanțiilor executate, acordate în baza actelor normative care 
reglementează schemelor de garantare din fonduri naționale, in mod similar cu reglementările 
din aceste acte normative privind utilizarea dobânzilor acumulate prin plasarea sumelor alocate. 
4. modificările și completările OUG nr. 49/2015 au in vedere că schemele de garantare finanțate 
din PNDR 2007-2015   s-au închis la 31 XII 2015, și ca urmare au rămas la dispoziția gestionarilor o 
parte din sumele gestionate, este necesar ca dobânzile bancare rezultate din plasarea acestor 
sume în sistemul bancar să nu reprezinte venituri financiare ale gestionarilor ci venituri 
neimpozabile fiscal care vor fi înregistrate ca ”împrumuturi subordonate” în contabilitatea 
acestora.  
 
 Neadoptarea modificărilor și completărilor propuse ar fi de natură să compromită atât procesul 
de dezvoltare și modernizare a sectorului agricol și a mediului rural cât ți absorbția eficientă a 
fondurilor europene alocate României pentru agricultură și dezvoltare rurală, perpetuarea unei 
exploatări nerentabile a unor mari suprafețe de teren agricol, a unor efective însemnate de 
animale, obținerea unei producții slabe calitativ și cantitativ, destinate pentru autoconsum, 
perpetuarea unei productivități scăzute și menținerea unei populații rurale îmbătrânite și fără 
șanse reale de evoluție sau progres.  
 

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 facilita procesul 
de dezvoltare si modernizare a agriculturii și a mediului rural.  

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul 
ajutoarelor de stat 

 
Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Nu este cazul 

21 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22 Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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întreprinderilor mici și 
mijlocii  
3. Impactul social Grupurile ţintă avute în vedere sunt producătorii agricoli persoane fizice sau 

persoane juridice, care exploatează terenurile agricole sau animale. 
4. Impactul asupra mediului Fermierii români care sunt beneficiarii acestui act normativ  trebuie să respecte 

bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin lege, care privesc 
standarde pentru evitarea eroziunii solului, standarde pentru menţinerea 
structurii solului şi standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti 
permanente 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat 

Sumele necesare pentru aplicarea masurilor propuse au fost aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 
nr.339/2015. 
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; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu 
se referă la acest subiect 

11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu 
se referă la acest subiect 

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 

Prezentul proiect reglementează modificarea și completarea 
unor acte normative privind stimularea absorbției fondurilor 
europene  gestionate de MADR în vederea dezvoltării și 
modernizării sectorului agricol.  

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 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

Proiectul de act normativ se avizează 
de către Consiliul Legislativ 
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c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 
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 

Proiectul de act normativ s-a 
afişat pe site-ul M.A.D.R. 

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 

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 publică responsabilă cu implementarea 
măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ este 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/2013 unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 
fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, a Capitolul VIII din Legea nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri 
și respectarea acordului-cadru cu CE și FMI și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi 
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării, pe care îl supunem spre adoptare. 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

Achim IRIMESCU  
  
 

AVIZĂM FAVORABIL 
  

MINISTRUL FINANŢELOR 
PUBLICE  

 
Anca Dana DRAGU       

MINISTRUL  

AFACERILOR EXTERNE 

Lazăr COMANESCU 
 
 
 

 
 
 
 
 

MINISTRUL 
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Cristian GHINEA  
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