GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind acordarea ajutorului de minimis pentru acvacultură
- Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 pentru aplicarea
articolelor 87 si 88 din tratat privind ajutoarele de minimis şi ale Regulamentului (UE) nr.
717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene şi ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului și
acvaculturii,
- În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1 (1) - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de acordare a sprijinului financiar de ajutor
de minimis pentru acvacultură, în conformitate cu prevederile art.1 din Regulamentul (UE) nr.
717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene şi ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului și
acvaculturii.
(2) Înteprinderile care desfăşoară activitaţi în sectorul acvaculturii, beneficiază pentru perioada
2015 - 2020 de sprijin direct al statului, prin acordarea de subvenţii de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 2.460.000 Euro pentru
o perioadă de trei exerciții financiare.
(3) Resursele financiare necesare aplicării ajutorului de minimis prevăzute de prezenta hotărâre
se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
(4) Beneficiază de sprijinul direct al statului, prin acordarea de subvenţii de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prezentei hotărâri, întreprinderile
active, licenţiate, în producția de acvacultură.
(5)- Suma prevăzută la alin. (2) se repartizează după cum urmează :
- anul 2015 – 400 000 Euro;

- anul 2016 – 440 000 Euro;
- anul 2017 – 440 000 Euro;
- anul 2018 – 440 000 Euro;
- anul 2019 – 400 000 Euro;
- anul 2020 – 340 000 Euro.
Art.2. - (1) În sensul prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
(a)„întreprinderi din sectorul pescuitului și acvaculturii” înseamnă întreprinderi active în
producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură;
(b)„produse pescărești și de acvacultură” înseamnă produsele definite la articolul 5 literele (a) și
(b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
(c)„prelucrarea și comercializarea” înseamnă toate operațiunile, inclusiv de manipulare, tratare,
producție și distribuție, efectuate între momentul debarcării sau al recoltării și faza de finalizare a
produsului.
(2 În sensul prezentei hotărâri, „întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există
cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a)o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei al
întreprinderi;
(b)o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(c)o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d)o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la
literele (a)-(d) de la primul paragraf sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice.
Art.3.- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură, asigură gestionarea sprijinului financiar şi respectarea prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene şi ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului și
acvaculturii.

CAPITOLUL II
Criterii de eligibilitate
Art.4 (1) - Sunt eligibile pentru acordarea de sprijin financiar, sub forma ajutorului de minimis,
întreprinderile active, licenţiate în producția de acvacultură şi organismele/organizaţiile de
cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul
acvaculturii, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop
principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială ori dezvoltare
experimentală;
(2) Nu se acordă ajutor de minimis în situaţiile prevăzute la art. 1, alin.1 din Regulamentul
(UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene şi ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului
și acvaculturii.
CAPITOLUL III
Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
Art.5. (1) Se consideră că ajutoarele nu îndeplinesc toate criteriile prevăzute la articolul 107
alineatul (1) din tratat și, prin urmare, sunt scutite de obligația de notificare prevăzută la articolul
108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.
(2) Cuantumul total al ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice din sectorul
pescuitului și acvaculturii nu trebuie să depășească 30 000 Euro în nici o perioadă de trei exerciții
financiare.
(3) Suma cumulată a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor din sectorul pescuitului și
acvaculturii în orice perioadă de trei exerciții financiare nu trebuie să depășească limita națională
de 2.460.000 Euro.
(4) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia
de acestea este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data
la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
(5) Plafonul prevăzut la alineatul (2) și limita națională prevăzută la alineatul (3) se aplică
indiferent de forma ajutoarelor de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul
acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse provenite din Uniune.
Perioada de trei exerciții financiare se stabilește prin raportare la exercițiile financiare folosite de
către întreprinderea din statul membru în cauză.
(6) În sensul plafonului stabilit la alineatul (2) și al limitei naționale prevăzute la alineatul (3),
ajutoarele sunt exprimate ca grant în numerar. Toate cifrele folosite exprimă valori brute, adică
înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe. În cazul în care ajutorul este acordat sub altă

formă decât cea a unui grant, valoarea ajutorului este egală cu echivalentul subvenție brută al
ajutorului.
Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în
care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare
aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
(7) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul prevăzut
la alineatul (2) sau limita națională prevăzută la alineatul (3), nici o parte a respectivelor ajutoare
noi nu poate beneficia de dispozițiile prezentei hotărâri.
(8) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de
minimis acordat noii întreprinderi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul sau
limita națională, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor
întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau
achiziție rămân legale.
(9) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate,
ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de ele,
aceasta fiind, în principiu, întreprinderea care preia activitățile pentru care au fost utilizate
ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de
minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi
la data efectivă a separării.

CAPITOLUL IV
Modalitatea de derulare a ajutorului de minimis
Art.6. (1) - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează înteprinderile prevăzute la
art. 2, lit. a) cu privire la suma potenţială a ajutorului, exprimată în echivalent subvenţie brut,
precum şi la caracterul de minimis, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al
Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene şi ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii.
(2) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea ex ante cu
exactitate a echivalentului subvenție brută pentru ajutoare, fără a fi necesară efectuarea unei
evaluări a riscurilor („ajutoare transparente”).
(3) Ajutoarele care constau în granturi sau subvenții la dobândă se consideră ajutoare de
minimis transparente.
(4) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură instituie un registru central al ajutorului de
minimis pentru pescuit și acvacultură care cuprinde informaţii complete privind ajutoarele de

minimis acordate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, le verifică împreună cu
documentele anexate şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar.
(5) Pentru obţinerea sprijinului financiar solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2, şi le depun la filialele regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură.
(6) Cererile se întocmesc în două exemplare: un exemplar, împreună cu documentele
justificative anexate, se depune la filialele regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură, iar al doilea exemplar se păstrează de către solicitant.
(7) Termenul-limită de depunere a cererilor de sprijin financiar prevăzut de ajutorul de minimis
este de 30 zile de la data publicarii prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.
(8) Verificarea cererilor se face de către personalul cu drept de control şi inspecţie al Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
(9) Înainte de acordarea ajutoarelor, se obține o declarație, pe hârtie sau în format electronic, de
la întreprinderea respectivă cu privire la orice alt ajutor de minimis primit în cazul căruia se
aplică prezentul regulament sau alte regulamente de minimis, în precedentele două exerciții
financiare și în exercițiul financiar în curs
(10) Dosarele care cuprind documentaţia necesară acordarii ajutorului de minimis sunt
înregistrate şi păstrate timp de 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului de minimis.
Art.7. (1) - Ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenţionării a 50% din dobânda pentru
creditele de producţie care vizează:
a) achiziţia de furaje ;
b) achiziţia de material de populare în vârstă de maxim un an.
(2) Acordarea ajutorului de minimis de la bugetul de stat se face în ordinea depunerii cererilor,
până la utilizarea în întregime a fondului alocat, potrivit prezentei hotărâri.
(3) Decontarea ajutorului se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
virament în contul beneficiarului, astfel: pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru
persoana fizică, în contul deschis de aceasta la bancă sau prin mandat poştal, după caz.
Art.8 (1) - După verificarea şi aprobarea documentaţiilor pentru încasarea subvenţiilor,
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură întocmeste situaţiile centralizatoare şi le
transmite la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite către Ministerul Finanţelor cererea
de deschidere a creditelor bugetare.
(3) Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia justificativă a
sprijinului direct al statului pe produs, al cărei model este prevăzut la anexa nr.3.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art.9 (1) Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost
solicitat este interzisă şi se consideră sprijin financiar necuvenit.
(2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin se recuperează, cu aplicarea
dobânzilor şi penalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3) Persoanele fizice şi/sau juridice care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de
situaţii nereale pe documentele de decontare aferente sprijinului financiar prevăzut în prezenta
hotărâre, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de sprijin
financiar pentru o perioadă de 3 ani.
Art.10 – Persoanele împuternicite de Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică
permanent modul de acordare şi utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
Art.11 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM - MINISTRU
Victor Viorel PONTA

Anexa nr. 1
REGISTRU SPECIAL DE EVIDENŢĂ
a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de ajutorul de minimis pentru sectorul pescuitului ŞI ACVACULTURII
Nr.

Număr/data

Numele

Sediul

Suma

Numele

Semnătura

Crt.

cerere de

solicitantului

administrativ

solicitata

reprezentantului

reprezentantului

solicitare

serie/ nr. CI

Anexa nr.2
Cerere pentru ajutor de minimis pentru sectorul pescaresc

Subsemnatul: a) persoană juridică .............................., cu sediul în localitatea ......................., judeţul ..................

înscrisă la registrul comerţului sub nr. .........................., cod CAEN ........., reprezentată de director/preşedin
...................., contabil-şef/director economic ........................., cod numeric personal (CNP) ...............;

sau b) persoană fizică ...................................., domiciliată în localitatea ........................., judeţul ......................, s

......................... nr. ..., deţinătoare a B.I./CI seria ..... nr. ....., eliberat/eliberată la data de ....................... de .............., CN
............................,
solicit sprijin financiar conform ajutorului de minimis pentru sectorul pescaresc, respectiv: .........................
Coordonate bancare: nr. cont (IBAN) ........ Banca/Trezoreria ........... .
Anexez la prezenta cerere următoarele documente*): ........................

Declar că am solicitat/nu am solicitat alt sprijin financiar conform ajutorului de minimis pentru sectorul pescuitului

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere exactitat
datelor prezentate.
Prezenta cerere s-a întocmit în 2 (două) exemplare şi după aprobare un exemplar rămâne la beneficiar şi un exemplar
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
Beneficiar,
.................................
(semnătura şi ştampila, după caz)

*) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestui
Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul împuternicit cu verificarea şi avizarea cererii.

Anexa nr. 3
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Se aprobă.
Ordonator principal de credite,
...............................

Situaţia justificativă a sprijinului direct al statului pe produs

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
Preşedinte,
.......................
(semnătura şi ştampila)

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului privind acordarea ajutorului de minimis pentru sectorul pescăresc
Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
actuale
Acordarea ajutoarelor de minimis se face în baza prev. Regulamentul Comisiei
(CE) nr. 1998/2006 pentru aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat privind ajutoarele
de minimis şi ale Regulamentului (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene şi ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, stabileşte că responsabilitatea privind definirea şi
implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor
acvatice vii existente în apele maritime şi continentale, la acvacultură, la
procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi
acvacultură revine autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi
acvacultură, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

1.1 În cazul
proiectelor de acte
normative care
transpun legislaţie
comunitară sau
creează cadrul pentru
aplicarea directă a
acesteia
2. Schimbări
preconizate
Prin adoptarea Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 pentru aplicarea
articolelor 87 si 88 din tratat privind ajutoarele de minimis şi ale Regulamentului
(UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene şi ajutoarele de minimis în
sectorul pescuitului și acvaculturii, se reglementează acordarea unor ajutoare de stat
pentru sectorul pescăresc în perioada 2015-2020.Prin prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului privind sprijinul direct al statului pentru acordarea ajutorului de minimis
în sectorul pescuitului se urmăreşte aplicarea prevederilor Regulamentului Comisiei
(CE) nr. 1998/2006 pentru aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat privind ajutoarele
de minimis şi ale Regulamentului (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene şi ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii.

3. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Sub aspectul impactului macroeconomic, acest proiect are efecte
asupra relansării creditării în domeniul acvaculturii şi va avea
impact şi asupra reducerii evaziunii fiscale.
1
1. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
concurenţial şi domeniul ajutoarelor de
stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ poate avea implicaţii asupra dezvoltării
şi consolidării mediului de afaceri prin selectarea şi stimularea
agenţilor economici cu adevărat interesaţi în dezvoltarea şi
organizarea corespunzătoare a acvaculturii.
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra mediului
5.Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât
şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat
- mii lei Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) contribuţii de asigurări
ficări ale cheltuielilor bugetare, plus/m
care:
a) buget de stat, din acesta:
(iii) cheltuieli de capital
b) credit extern
c) surse proprii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a)
buget de stat
b)
bugetele locale
4 . Propuneri pentru acoperirea

Anul
curent
2
2015

Media pe
5 ani

Următorii 4 ani
3
2016

4
2017

5
2018

6
2019

7

creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
.
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
.
Secţiunea a 5-a: 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
2. Conformitatea proiectului de act
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
directe a actelor normative comunitare
4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Uniunii Europene
5 Alte acte normativeşi/saudocumente
internaţionale din care decurg
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
angajamente
6 Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
La elaborarea proiectului de act normativ au fost consultate
consultare cu organizaţii
organizaţiile de pescari profesionişti, exportatori, importatori şi
neguvernamentale, institute de cercetare
procesatori ai produselor pescăreşti, reprezentative pentru
şi alte organisme implicate
sectorul pescăresc din România.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cu care a avut loc consultarea, precum şi
a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

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
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

.

Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor
interministeriale

Nu este cazul

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de
act normativ
1.
Informarea societăţii civile cu
În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită
privire la necesitatea elaborării
prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
proiectului de act normativ
administraţia publică, prin afişarea pe site-ul Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură.
2.
Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
proiectului de act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
3.
Alte informaţii
4.
Secţiunea a 8-a: 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

Nu au fost identificate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect..

2. Alte informaţii

Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind acordarea ajutorului
minimis pentru sectorul pescăresc care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi pe care
supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Daniel CONSTANTIN

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL JUSTIŢIEI,
Robert -Marius CAZANCIUC

Nume Prenume
Funcţie persoană
avizatoare
Secretar de Stat
Secretar General

Secretar General
Adjunct
Direcţia Generală
Managementul
Resurselor Umane şi
Juridic
Director General
Direcţia Generală Buget
Finanţe şi Fonduri
Europene
Director General

Dată
intrare

Dată avizare

Ioan Uţiu
Mihaela
Ciuciureanu

Cezar Rareş
Anghel

Maria Şerban

Consilier Ministru
_____________________

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Avacultură
Preşedinte
Cristinel George Gherghişan
Direcţia pentru politici, privatizare şi concesionare
Director,
Dinu Aurel
Serviciul juridic, achiziţii publice şi resurse umane,
Şef serviciu
Andy Pruteanu
Compartimentul resurse acvatice vii,
Vasile Bălţăţeanu

Observaţii

Semnătură

CALCULUL
-ajutoarelor de minimis pentru anul 2015, 1E= 4,45 lei, dobanda de referinta la lei 10% anual;
- la o valoare a creditului de 200000 EUR (echivanlent in lei) subventia de 50% a ratei dobânzii ar fi de
10.000 EUR (echivalent in lei) annual.
Nr. de beneficiari: intre 82 şi 240

