
Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea 

articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii 
care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 

 

Aid No: XA 187/2010 

Stat membru 

România 

Regiunea 

România 

Denumirea regimului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de 
ajutorul individual 

Schemă de ajutor de stat   

Temeiul juridic :  

ORDONANŢĂ nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea 
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010; 

Legea nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind 
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010; 

Hotărârea de Guvern nr. 920 din 30 august 2010 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii 
animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale 

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul regimului de ajutoare sau valoarea totală a 
ajutorului individual acordat întreprinderii (sumele trebuie exprimate în euro sau, după caz, 
în moneda națională:  

Valoarea totală a ajutorului: 22 304 480 lei. 

Intensitatea maximă a ajutoarelor:  

Intensitatea ajutorului este de până la 100% din costul activităţii de colectare a cadavrelor de 
animale, respectiv de maximum 213 lei/tonă de cadavre de animale colectate, în limita 
bugetului aprobat. 

Data punerii în aplicare:  începând de la data publicării numărului de înregistrare a cererii de 
exceptare pe site-ul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală al Comisiei.   



Durata regimului de ajutoar sau a ajutorului individual : 4 ani, respectiv până la 
31.12.2013. 

Obiectivul ajutorului : Art. 16 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006. 

Sectorul (sectoarele) în cauză : Agricultură, respectiv sectorul creşterii animalelor şi activiţăţi 
în ferme mixte. 

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul: Minsterul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  

Blvd. Carol I, nr. 24, Sector 3, Bucureşti  

Adresă web: http://www.madr.ro/pages/arhiva_legislativa.php?offset=0&limit=20 

Alte informaţii: Plăţiile privind acoperirea costurilor activităţii de colectare a cadravelor de 
animale aferente anului 2013 se pot derula şi în 2014. 

Schema se aplică producătorilor agricoli, respectiv IMM conform prevederilor din Anexa 1 la 
Regulamentul 800/2008 şi exploataţii zootehnice şi exploataţii mixte - întreprinderile care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul creşterii animalelor, respectiv unităţile de producţie în care 
sunt ţinute, deţinute sau îngrijite animale de către producătorul agricol, înregistrate/autorizate 
de direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului 
Bucureşti, după caz, şi în registrul agricol, în scopul obţinerii producţiei. Solicitanţii ajutorului 
de stat sunt prestatorii de servicii care efectuează servicii subvenţionate producătorilor agricoli 
şi care solicită ajutor de stat înainte de începerea desfăşurării acestor servicii de colectare a 
cadavrelor de animale, în baza unei cererii iniţiale anuale. 

Ca urmare a unei  erori materiale, lit c) a art. 2 se va modifica asfel încat să cuprinda sintagma 
”potrivit anexei nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună”, respectiv: 

 „c) microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) – potrivit anexei nr. 1 la 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună,  întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi 
realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin 
active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii 
financiare aprobate;” 

Aceasta modificare a fost deja transmisă la Monitorul Oficial al României pentru a fi operată.  

 


