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Parlamentul României adoptă prezenta lege.

LEGE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru producătorii agricoli de legume - fructe şi cartofi

Art. 1. Prezenta lege instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru 

susţinerea activităţilor de sortare, ambalare, etichetare şi transport pentru producătorii de legume 

- fructe şi cartofi, denumită în continuare Schemă.
Art. 2. Schema se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii 

Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentm 

perioada 2023 - 2027 şi va intra în vigoare de la data aprobării de către Comisia Europeană.
Art. 3. Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
Art. 4. In sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele

semnificaţii:
a) schemă de ajutor - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în 

aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum şi orice act pe 

baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor 
întreprinderi;
b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa 

juridică, potrivit art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 

2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele 

rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
c) producător de legume - fructe şi cartofi - persoană juridică, persoană fizică înregistrată fiscal 
conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cooperativă conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi a Legii 
31/1990 privind societăţile comerciale, grup/organizaţie de producători, care produc şi 
comercializează legume - fructe şi/sau cartofi.



Art. 5. (1) Schema se acordă solicitanţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie persoană juridică, persoană fizică înregistrată fiscal conform prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
cooperativă conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi a Legii 31/1990 privind 

societăţile comerciale, grup/organizaţie de producători, după caz;

b) să deţină şi să exploateze suprafeţe cultivate cu legume, cartofi, ftucte, plantaţii de pomi 
fiuctiferi, plantaţii de arbuşti şi/sau semiarbuşti fructiferi, plantaţii cu struguri de masă 

destinaţi consumului uman;
c) să comercializeze legume, cartofi şi/sau fructe;
d) suprafaţa minimă destinată cultivării în spaţii protejate să fie de 500 mp;
e) să prezinte dovada lipsei datoriilor la bugetul de stat prin;
f) să facă dovada prin documente justificative că valoarea producţiei comercializate în 

trimestrul pentru care se solicită ajutorul a fost de minimum 1.000 euro;
g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat fără 

a fi emisă b decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data 

sus menţionată.
Art. 6. Sumele acordate cu titlu de ajutor de stat în condiţiile prezentei legi nu sunt supuse 

executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită 

procedura de executare silită.
Art. 7. Ajutorul de stat instituit prin prezenta schemă se acordă pe o perioadă de trei ani. 
Art, 8. Valoarea ajutorului de stat reprezintă 20% din valoarea producţiei comercializate şi 

se acordă în tranşe trimestriale, dar nu poate depăşi anual 100.000 de euro în cazul persoanelor 
juridice şi persoanelor fizice înregistrate fiscal conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, respectiv 300.000 de euro în 

cazul cooperativelor şi grupurilor/organizaţiilor de producători.
Art. 9. Fondurile necesare schemei instituită prin prezenta lege se asigură din bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 10. Ministeml Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este responsabil pentru 

implementarea prevederilor prezentei legi.
Art. 11. Ajutoml de stat prevăzut la art. 1 poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate 

în conformitate cu legislaţia europenă şi naţională în vigoare.



Art. 12. Cererea de plată pentru acordarea ajutorului de stat se depune la sediul centrelor 

judeţene/municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură.
Art. 13. In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va aproba prin hotărâre normele 

metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


