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HG nr. 678/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru
stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente
schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a
Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre
Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica
Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană,
Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica
Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica
Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria
şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de
România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
Având în vedere:
– prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a
unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole
comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;
– prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind
finanţarea politicii agricole comune,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 alin. (1) din Legea bugetului de
stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în
vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 223/2013,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul
schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor specifice care se finanţează din
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în
agricultură, se aprobă, până la finele anului 2013, alocarea temporară din venituri din privatizare
de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 2.900.000 mii lei, în echivalent euro,
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare şi
utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această
destinaţie de către Uniunea Europeană, până la data de 30 decembrie 2013.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării
cheltuielilor aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA, a
ajutoarelor specifice şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură, pentru anii agricoli
2012 şi 2013, inclusiv avansul reprezentând până la 50% din suma ce se va aproba a se acorda
beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafaţă, finanţată din FEGA, aferentă anului
agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificările condiţiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor
art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor
norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole
comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.
(4) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează doar cheltuielile eligibile aferente măsurilor de
piaţă şi intervenţie în agricultură, ajutoarelor specifice, precum şi cele aferente schemelor de
plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA, respectiv:
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a)schema de plată directă unică pe suprafaţă;
b)schema de plată separată pentru zahăr.
Articolul 2
(1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică,
efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în maximum două zile
lucrătoare de la data solicitării de către Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii
Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul
3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“, deschis la Banca
Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în
euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând
fonduri externe nerambursabile postaderare“, deschis la Banca Naţională a României, administrat
de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează schimbul valutar al întregii sume în
euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul
54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi
fonduri în cazul indisponibilităţilor
temporare FEGA“, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului
Bucureşti.
Articolul 3
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la
bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor
temporare FEGA“, deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită
în continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti,
suma rezultată în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la art. 2 alin. (3).
(2) Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, ajutoarelor
specifice şi măsurilor de piaţă şi intervenţie se efectuează de către APIA prin virament în contul
beneficiarului până la data de 30 decembrie 2013.
(3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură sunt
persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările
ulterioare.
(4) APIA va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data
de 2 decembrie 2013, urmând ca acesta să restituie la rândul său Ministerului Finanţelor Publice
contravaloarea în euro a sumelor neutilizate din veniturile din privatizare în contul prevăzut la
art. 2 alin. (2), până la data de 30 decembrie 2013.
Articolul 4
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de
la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile din privatizare
utilizate, prin transferarea echivalentului în euro din contul analitic denominat în euro „Disponibil
fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit“, deschis
la Banca Naţională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil
la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“, deschis la Banca Naţională a României.
(2) În cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate
pe seama veniturilor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art.
6 lit. e), f), g) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă,
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Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de
colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi
a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea
art. 10 din 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, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea
veniturilor din privatizare în euro până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Contravaloarea în euro a acestor sume se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice
„Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“, deschis la Banca Naţională a României,
prevăzut la art. 2 alin. (2).
Articolul 5
Sumele în euro încasate potrivit art. 3 alin. (4) şi art. 4 până la concurenţa totală a sumei alocate
de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din
privatizare în valută şi se stinge obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de restituire
a sumei alocate din venituri din privatizare în euro.
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