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Nr. 
crt. 

Schema  Beneficiarii si sprijinul acordat Actul normativ prin care se instituie schema 

1. Ajutor de minimis pentru 
înființarea culturilor agricole 
în toamna anului 2008 

Producătorii agricoli persoane fizice și juridice active în 
producția primară de produse agricole, care exploatează 
suprafețe de teren arabil, individual sau în orice formă 
asociativă prevăzută de lege și înființează culturi în 
toamna anului 2008.  
Cuantumul sprijinului - 200 lei/ha pentru o suprafaţă pe 
care se înfiinţează culturi de toamnă de minimum 1 ha, 
până la maximum 120 ha inclusiv, pe exploataţie. 
 

-HG nr. 1153/24.09.2008 privind aprobarea schemei 
"Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor 
agricole în toamna anului 2008" 
 (modificată cu Hotărâre   nr. 7/16.01.2009 
pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea 
schemei "Ajutor de minimis pentru înfiinţarea 
culturilor agricole în toamna anului 2008") 
 

2. Sprijin financiar în sectorul 
legume-fructe și din 
agricultura ecologică 

Producătorii agricoli persoane fizice și juridice active în 
producția primară de produse agricole aparținând 
sectorului legume-fructe și sectorului agricultură 
ecologică. 
Cuantumul sprijinului pentru sectorul legume fructe : 
   - 2.960 lei/ha pentru entitatile economice recunoscute 
în conformitate cu prevederile OG 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor 
de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice; 
- 3.700 lei/ha pentru entitatile recunoscute în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 684/2007. 

Cuantumul sprijinului pentru sectorul agricultură 
ecologică: 
    - 50% din contravaloarea taxei de inspecţie şi 
certificare plătită de producător organismului de 
inspecţie şi certificare ; maxim acordat 900 lei/ 
producător; 
    -  425 lei/ha pentru culturi pe teren arabil, păşuni şi 
fâneţe permanente aflate în perioada de conversie (se 
acorda pt maxim 20 ha); 
    -  700 lei/ha pentru culturi de viţ-de-vie şi livezi (pt 

-HG   nr. 1195/24.09.2008 privind acordarea de 
sprijin financiar în sectorul legume-fructe şi din 
agricultura ecologică. 
-Ordin nr. 642/21.10.2008 pentru aprobarea 
normelor metodologice de acordare a sprijinului 
financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 
1.195/2008   
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maxim 20 ha); 
    -  75 lei/familia de albine, certificată în sistemul de 
agricultură ecologică (maxim 50 de familii de 
albine/producător).     

3. Ajutor de minimis pentru 
compensarea efectelor 
fenomenelor meteorologice 
nefavorabile manifestate în 
perioada ianuarie - februarie 
2012 asupra culturilor de 
legume şi/sau flori în spaţii 
protejate" care se acordă în 
agricultură, în sectorul 
vegetal 
 

Prevederile schemei de ajutor de minimis se aplică  
producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, 
constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 
şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoane juridice, precum şi 
orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică 
constituite conform legii. 
Cuantumul sprijinului - 24,0 lei/mp pentru geam spart 
şi/sau 3 lei/mp pentru folia de plastic distrusa. 

HG nr. 562/2012 privind aprobarea schemei 
"Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenelor meteorologice nefavorabile 
manifestate în perioada ianuarie - februarie 2012 
asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii 
protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul 
vegetal. 
 

4. Schema de ajutor constand 
in acordarea unei prime la 
casarea  tractoarelor şi/sau 
maşinilor agricole 
autopropulsate uzate 

Beneficiari - producătorii agricoli care deţin în 
proprietate tractoare şi/sau maşini agricole 
autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe 
numele lor 

Ordin nr. 1995/2011 pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole 
autopropulsate 
 

5. Schema "Ajutoare de 
minimis pentru 
compensarea efectelor 
fenomenului de secetă 
manifestat în anul agricol 
2011 - 2012 asupra 
culturilor agricole" care se 
acordă în agricultură, în 
sectorul vegetal 
 

Beneficiari  -  producători agricoli persoane fizice și 
producători agricoli persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, 
constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoane juridice, precum şi 
orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică, 
constituite conform legii. 
 

 HG nr. 897 din  1 septembrie 2012 privind schema 
"Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 
2011 - 2012 asupra culturilor agricole" care se 
acordă în agricultură, în sectorul vegetal 
 


