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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiþiile ºi modul de acordare ºi utilizare,
precum ºi controlul utilizãrii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii
de cheltuieli în domeniul îmbunãtãþirilor funciare
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinþarea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind
condiþiile ºi modul de acordare ºi utilizare, precum ºi controlul utilizãrii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru
suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul
îmbunãtãþirilor funciare, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin abrogã orice dispoziþie contrarã.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 8 octombrie 2001.
Nr. 384.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind condiþiile ºi modul de acordare ºi utilizare, precum ºi controlul utilizãrii sumelor alocate de la bugetul de stat
pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunãtãþirilor funciare
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Pentru acordarea subvenþiilor de la bugetul de stat
necesare în vederea acoperirii unor categorii de cheltuieli în
domeniul îmbunãtãþirilor funciare, în baza art. 10 alin. (1) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 440/2001 privind înfiinþarea Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. prin reorganizarea Regiei
Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, se emit prezentele norme
metodologice privind condiþiile ºi modul de acordare ºi utilizare,
precum ºi controlul utilizãrii sumelor alocate de la bugetul de stat
pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul
îmbunãtãþirilor funciare.
Art. 2. Ñ În conformitate cu art. 8 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 23/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 440/2001, se suportã de la bugetul de stat:
1. cheltuielile cu energia electricã necesarã în vederea
pompãrii apei de la sursã, prizã, pânã la hidrant, cheltuielile de
exploatare pentru staþiile de pompare de bazã ºi staþiile de
repompare ºi toate cheltuielile cu evacuarea apei din reþeaua de
desecare, cheltuielile de întreþinere ºi reparaþii ale lucrãrilor de
îmbunãtãþiri funciare în care se cuprind, potrivit legii, ºi digurile,
barajele ºi construcþiile anexe din patrimoniul Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.;
2. cheltuielile cu energia electricã necesarã în vederea pompãrii
apei pentru irigaþii de la prizã, sursã pânã la hidrant, cheltuielile cu
energia electricã necesarã pentru evacuarea apei din sistemele de
desecare, în cazul agenþilor economici ºi instituþiilor publice care au
sisteme de irigaþii ºi sisteme de desecare în afara celor aflate în
patrimoniul Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., precum ºi cheltuielile cu energia electricã necesarã pentru agenþii economici care pompeazã apa pentru irigaþii;
3. cheltuielile privind acþiunile de apãrare împotriva inundaþiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase ºi accidentelor la construcþiile hidrotehnice, precum ºi cele pentru constituirea stocului
de materiale ºi mijloace de apãrare, cheltuielile pentru cercetare,
studii ºi proiectare, cheltuielile pentru investiþiile în derulare ºi
pentru cele noi, reabilitarea amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare
existente, conservarea obiectivelor de investiþii sistate, cheltuielile
cu protecþia mediului prin lucrãri de îmbunãtãþiri funciare, monitorizarea efectelor amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare, cadastrul
lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare, cheltuielile pentru dotãri independente ºi alte cheltuieli asimilate investiþiilor;
4. cheltuielile pentru îndeplinirea obligaþiilor legale în calitate de
titular al dreptului de administrare a bunurilor aparþinând domeniului public ºi privat al statului, constând în elaborarea
documentaþiilor tehnice necesare în vederea obþinerii, reactualizãrii
sau modificãrii autorizaþiei de gospodãrire a apelor, a autorizaþiei
de mediu, a autorizaþiei de funcþionare în condiþii de siguranþã a
barajelor ºi a altor construcþii care se supun urmãririi speciale în
exploatare, cheltuielile pentru expertizarea acestora ºi pentru consultanþã de specialitate, alte taxe ºi tarife de autorizare prevãzute
de lege, precum ºi cheltuielile pentru elaborarea documentaþiilor
tehnice necesare în vederea obþinerii certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor.
CAPITOLUL II
Acordarea subvenþiilor pentru Societatea Naþionalã
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Art. 3. Ñ Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
primeºte subvenþii de la bugetul de stat pentru întreþinerea, repararea
ºi exploatarea amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare, în conformitate cu
prevederile art. 8 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001, cu urmãtoarele precizãri:

1. Prin lucrãri de întreþinere ºi reparaþii se înþelege totalitatea activitãþilor de readucere ºi menþinere la parametrii de funcþionalitate, conform regulamentelor de exploatare, a tuturor lucrãrilor din amenajãrile
de îmbunãtãþiri funciare.
2. Lucrãrile de întreþinere ºi reparaþii subvenþionate de la bugetul
de stat sunt urmãtoarele:
a) întreþinerea ºi repararea lucrãrilor din amenajãrile de irigaþii formate din prize, staþii de pompare de bazã, inclusiv cele reversibile,
staþii de repompare, conducte ºi canale de aducþiune ºi distribuþie a
apei cu construcþiile hidrotehnice aferente pânã la staþiile de pompare
de punere sub presiune (lucrãri luate în concesiune Ñ domeniul
public al statului);
b) întreþinerea ºi repararea lucrãrilor din amenajãrile de desecaredrenaj, formate din canale colectoare, canale principale, canale secundare, canale terþiare ºi de ultim ordin, drenuri ºi drenuri colectoare,
staþii de pompare de evacuare, staþii de repompare ºi staþii de evacuare din câmpurile de drenaj, construcþiile hidrotehnice aferente
(lucrãri luate în concesiune Ñ domeniul public al statului);
c) întreþinerea ºi repararea lucrãrilor din amenajãrile pentru combaterea eroziunii solului, formate din lucrãri pentru combaterea eroziunii de suprafaþã ºi lucrãri pentru combaterea eroziunii de adâncime
(lucrãri luate în concesiune Ñ domeniul public al statului);
d) întreþinerea ºi repararea digurilor de apãrare împotriva
inundaþiilor la Dunãre ºi pe râurile interioare, precum ºi a barajelor
pentru atenuarea viiturilor (lucrãri luate în concesiune Ñ domeniul
public al statului);
e) întreþinerea ºi repararea lucrãrilor din amenajãrile de irigaþii formate din prize de alimentare direct din sursã a staþiilor de pompare
de punere sub presiune, pentru pomparea apei pentru irigaþii pânã la
hidrant, reþele de conducte îngropate ºi canale de sector din amenajãrile interioare pânã la transferul acestora cãtre asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii (domeniul privat al statului);
f) întreþinerea ºi repararea clãdirilor ºi dotãrilor, precum ºi amortizarea acestora proporþional cu veniturile realizate pe fiecare activitate Ñ
activitate de bazã ºi alte activitãþi (domeniul privat al statului Ñ capital social), dupã cum urmeazã:
Ñ clãdiri de producþie ºi administrative, cu terenurile aferente;
Ñ utilaje ºi mijloace de transport;
Ñ alte dotãri.
3. Prin lucrãri de exploatare a amenajãrilor de irigaþii se înþelege totalitatea lucrãrilor ce asigurã transportul controlat al apei pentru irigaþii din
sursã, prizã, pânã la echipamentul de udare (hidrant sau grup mobil
de pompare) prin intermediul prizelor, canalelor, nodurilor hidrotehnice,
staþiilor de pompare de bazã, de repompare, de punere sub presiune
ºi al reþelelor de conducte îngropate, inclusiv probele tehnologice la
staþiile de pompare ºi reþeaua de canale ºi conducte îngropate.
4. Pentru exploatarea amenajãrilor de irigaþii se suportã de la
bugetul de stat:
a) cheltuielile cu probele tehnologice la staþiile de pompare ºi la
reþeaua de canale ºi conducte îngropate, ce cuprind costurile cu energia electricã, apa ºi cheltuiala cu munca vie (domeniul public ºi privat
al statului);
b) cheltuielile cu energia electricã necesarã pentru pomparea apei
de la prizã, sursã pânã la staþia de punere sub presiune (lucrãri luate
în concesiune Ñ domeniul public al statului);
c) cheltuielile de exploatare pentru staþiile de pompare de bazã ºi
staþiile de repompare a apei pentru irigaþii, ce cuprind cheltuielile cu
munca vie pentru personalul care deserveºte staþiile de pompare de
bazã ºi de repompare, precum ºi pentru agenþii hidro care asigurã
transportul controlat al apei de la sursã, prizã pânã la staþia de
punere sub presiune (lucrãri luate în concesiune Ñ domeniul public al
statului);
d) cheltuielile cu energia electricã necesarã pentru pomparea apei
cu staþiile de pompare de punere sub presiune pânã la transferul
acestora cãtre asociaþiile utilizatorilor de apã, pe mãsura înfiinþãrii
acestora (domeniul privat al statului).
5. Prin lucrãri de exploatare a amenajãrilor de desecare se
înþelege totalitatea lucrãrilor ce asigurã evacuarea controlatã ºi în
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timp util a apei în exces din suprafaþa agricolã în emisar, prin
intermediul rigolelor, drenurilor, canalelor cu construcþiile hidrotehnice aferente ºi al staþiilor de pompare. Cheltuielile cu exploatarea amenajãrilor de desecare constând în evacuarea apei din
reþea, inclusiv energia electricã ºi carburanþii necesari funcþionãrii
staþiilor de pompare de desecare acþionate electric sau termic se
suportã de la bugetul de stat.
Art. 4. Ñ Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A.
beneficiazã de subvenþie de la bugetul de stat în condiþiile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 440/2001, ºi pentru urmãtoarele:
a) cheltuieli privind acþiunile de apãrare împotriva inundaþiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase ºi accidentelor la construcþiile hidrotehnice, precum ºi cele pentru constituirea stocului
de materiale ºi mijloace de apãrare;
b) cheltuieli pentru cercetare, studii ºi proiectare legate de
obiectul sãu de activitate, aprobate de consiliul de administraþie;
c) cheltuieli pentru investiþii în derulare ºi pentru cele noi; reabilitarea amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare existente, conservarea obiectivelor de investiþii sistate;
d) cheltuieli cu protecþia mediului prin lucrãri de îmbunãtãþiri funciare, monitorizarea efectelor amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare;
e) cheltuieli pentru întocmirea ºi þinerea evidenþei la zi a
cadastrului lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare;
f) cheltuieli pentru dotãri independente aferente patrimoniului
public ºi privat al statului;
g) alte cheltuieli asimilate investiþiilor, aprobate de cãtre consiliul de administraþie.
Art. 5. Ñ Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A.
beneficiazã de subvenþie de la bugetul de stat în condiþiile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 440/2001, pentru cheltuieli necesare
îndeplinirii obligaþiilor legale în calitate de titular al dreptului de
administrare a bunurilor aparþinând domeniului public ºi privat al
statului, constând în:
a) elaborarea documentaþiilor tehnice necesare în vederea
obþinerii, reactualizãrii sau modificãrii autorizaþiei de gospodãrire a
apelor, a autorizaþiei de mediu, a autorizaþiei de funcþionare în
condiþii de siguranþã a barajelor ºi a altor construcþii care se
supun urmãririi speciale în exploatare;
b) cheltuieli pentru expertizarea lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare ºi pentru consultanþã de specialitate;
c) cheltuieli pentru elaborarea documentaþiilor tehnice necesare
în vederea obþinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (Hotãrârea Guvernului nr. 834/1991, cu
modificãrile ulterioare;
d) alte taxe ºi tarife de autorizare prevãzute de lege.
Art. 6. Ñ Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în conformitate cu atribuþiile stabilite, Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒÑS.A. utilizeazã surse de finanþare proprii, alocaþii bugetare prevãzute anual prin bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru acoperirea cheltuielilor de
întreþinere ºi reparaþii ale amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare, a
cheltuielilor de exploatare pentru staþiile de bazã ºi repompare ºi
a cheltuielilor cu energia electricã de pompare a apei de irigaþii ºi
evacuarea din sistemele de desecare, precum ºi pentru investiþii
de construcþii-montaj, dotãri specifice, credite bancare ºi alte
surse financiare.
Art. 7. Ñ (1) Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
se organizeazã ºi funcþioneazã pe bazã de gestiune economicã ºi
autonomie financiarã, potrivit statutului propriu ºi dispoziþiilor
legale.
(2) Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A. prezintã
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor propuneri fundamentate pentru înscrierea în bugetul de venituri ºi cheltuieli a
subvenþiilor necesare. Dupã aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor repartizeazã subvenþiile anual ºi pe trimestre, iar Societatea Naþionalã
”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A. repartizeazã subvenþiile bugetare pe
sucursale, pe baza planurilor tehnice de întreþinere ºi reparaþii ale
amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare, întocmite de acestea ºi
aprobate de Consiliul de administraþie al Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A.
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(3) Pânã la aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru
anul în curs Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A. va
solicita lunar subvenþii fundamentate prin programe de activitate
lunare aprobate de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
în calitate de ordonator principal de credite.
(4) Dupã aprobarea bugetului de stat Societatea Naþionalã
”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A. întocmeºte bugetul de venituri ºi
cheltuieli propriu pe care îl înainteazã spre aprobare Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
(5) În bugetul de venituri ºi cheltuieli se vor prevedea distinct
cheltuielile pentru întreþinere ºi reparaþii, cheltuielile pentru exploatare ºi cheltuielile pentru energia electricã necesarã pompãrii apei
de la sursã, prizã pânã la hidrant, precum ºi pompãrii apei din
reþeaua de desecare.
(6) Cheltuielile de întreþinere ºi reparaþii vor fi înscrise în
bugetul de venituri ºi cheltuieli pe baza normativelor de cheltuieli
pentru fiecare activitate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
(7) Cheltuielile pentru energia electricã necesarã pompãrii apei
de la sursã, prizã pânã la hidrant ºi pompãrii apei din reþeaua
de desecare pot fi modificate prin majorare pe parcursul anului,
în funcþie de cerinþe, dar nu pot fi micºorate.
(8) Cheltuielile totale din planurile tehnice se actualizeazã periodic, în funcþie de evoluþia preþurilor, tarifelor ºi salariilor, potrivit
reglementãrilor în vigoare, iar cheltuielile directe din planurile tehnice se stabilesc pe baza devizelor pe categorii de lucrãri.
Art. 8. Ñ (1) Cheltuielile cu energia electricã necesarã în
vederea pompãrii apei de irigaþii de la sursã, prizã, pânã la
hidrant, cheltuielile cu energia electricã consumatã pentru probele
tehnologice ale amenajãrilor, pentru pomparea apei din reþeaua
de desecare se acoperã lunar, pe bazã de decont justificativ, din
subvenþii de la bugetul de stat, astfel:
a) pentru staþiile de pompare a apei în amenajãrile de irigaþii
aflate în administrare, prin care se efectueazã prestaþii de servicii
pentru irigaþii (conform anexei nr. 2);
b) pentru staþiile de pompare de evacuare a apei din amenajãrile de desecare aflate în administrare (conform anexei nr. 3).
(2) Staþiile de pompare, de irigaþii ºi desecãri, consumurile
specifice de energie electricã ºi randamentele sistemelor de
irigaþii se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor.
Art. 9. Ñ Acordarea subvenþiilor în vederea acoperirii cheltuielilor în conformitate cu art. 3, 4 ºi 5 se efectueazã astfel:
1. Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor prezintã lunar
Ministerului Finanþelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, la care se anexeazã situaþia privind subvenþiile ce
se solicitã de la bugetul de stat, conform modelului prevãzut în
anexa nr. 6, pânã la data de 26 a lunii în curs pentru luna
urmãtoare, ºi decontul justificativ centralizat al Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A., conform modelului prevãzut în
anexa nr. 1, privind utilizarea subvenþiilor alocate de la bugetul
de stat pentru luna precedentã.
2. Ministerul Finanþelor Publice deschide creditele bugetare pe
seama Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor la Direcþia
de Trezorerie a Municipiului Bucureºti, capitolul 67.01 ”Agriculturã
ºi silviculturãÒ, subcapitolul ”Îmbunãtãþiri funciare, irigaþii, desecãri
ºi combaterea eroziunii soluluiÒ.
3. Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor repartizeazã
creditele cu ordin de platã pe seama Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A. la Direcþia de Trezorerie a
Municipiului Bucureºti.
4. Din creditele bugetare repartizate lunar Societatea Naþionalã
”Îmbunãtãþiri FunciareÒÑS.A., pe baza cererilor fundamentate de
sucursale, alocã acestora subvenþii. Operaþiunea se efectueazã cu
ordin de platã din contul Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒÑS.A. în contul de subvenþii al sucursalelor, deschis la
trezoreriile judeþene, din care acestea efectueazã cheltuielile
prevãzute de lege.
5. Acordarea subvenþiilor lunare se face prin justificarea sumelor alocate anterior, iar pentru luna decembrie acestea se vor stabili ca diferenþã între cheltuielile preliminate în limita prevederilor
bugetare anuale ºi subvenþiile primite cumulat la data solicitãrii.
6. Subvenþiile acordate în limita prevederilor bugetare se vor
înregistra în evidenþa contabilã a Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
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FunciareÒÑS.A., în contul 741 ”Venituri din subvenþiiÒ, analitic distinct 741.01 ”Cheltuieli pentru întreþinere ºi reparaþiiÒ ºi 741.02
”Cheltuieli cu energia electricãÒ.
7. În acest cont vor fi înregistrate ºi subvenþiile acordate pânã
la aprobarea bugetului de stat pe exerciþiul financiar în curs.
Art. 10. Ñ Justificarea modului de utilizare a subvenþiilor alocate pentru acoperirea cheltuielilor prevãzute în prezentele norme
se face astfel:
1. Pânã la data de 20 a fiecãrei luni sucursalele prezintã la
Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. decontul justificativ privind utilizarea subvenþiilor alocate de la bugetul de stat pentru
luna precedentã, verificat ºi avizat de organele de control financiar de
stat teritoriale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1a).
2. Subvenþia solicitatã lunar de la bugetul de stat reprezintã
suma necesarã în vederea acoperirii cheltuielilor stabilite pe baza
planurilor tehnice conform anexei nr. 6.
3. Subvenþia aprobatã anual, trimestrial ºi lunar pentru fiecare
sucursalã poate fi modificatã cu aprobarea consiliului de administraþie, în funcþie de necesitãþile obiective de desfãºurare a activitãþii de exploatare, întreþinere ºi reparaþii ale lucrãrilor de
îmbunãtãþiri funciare ºi cu încadrarea în subvenþia anualã a
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. În mod corespunzãtor se vor modifica ºi ceilalþi indicatori aprobaþi prin bugetul
de venituri ºi cheltuieli pentru sucursalele respective.
4. Decontul justificativ de cheltuieli se întocmeºte lunar de fiecare sucursalã, pentru perioada raportatã, cumulat de la începutul
anului, pe baza datelor din evidenþa contabilã, corelate cu datele
din situaþiile de lucrãri ce reflectã cantitãþile fizice executate, cu
încadrarea în planurile tehnice ºi în devizele de lucrãri, ºi este
verificat ºi avizat de organele de control financiar teritoriale.
5. La întocmirea deconturilor justificative pentru întreþinerea ºi
repararea lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare se vor avea în vedere
urmãtoarele:
a) programul lunar;
b) situaþiile de lucrãri efectiv realizate ºi recepþionate, cheltuielile cu amortizarea imobilizãrilor corporale aferente mijloacelor fixe
amortizabile, precum ºi cheltuielile cu asigurarea integritãþii amenajãrilor;
c) nivelul cheltuielilor înregistrate în evidenþa contabilã pentru
perioada de întocmire a decontului justificativ, cheltuielile generale
conform art. 2 pct. 4, art. 3 pct. 2 lit. f) ºi art. 12, alte cheltuieli
generale.
6. La întocmirea deconturilor justificative pentru exploatarea
amenajãrilor de irigaþii se vor avea în vedere urmãtoarele:
a) energia ºi puterea electricã consumatã se stabilesc pe
baza proceselor-verbale de consum ºi a facturilor emise de furnizorul de energie electricã pentru cantitãþile efectiv consumate ºi
acceptate la platã;
b) aplicarea tarifelor în vigoare pe perioada furnizãrii energiei
ºi a puterii electrice;
c) volumul de apã lunar pompat exprimat în mii m3, calculat
ca raport între energia electricã de pompare (kWh) ºi consumul
specific de energie electricã aprobat al staþiei (kWh/1.000 m 3
apã);
d) valoarea consumului de energie ºi puterea electricã ce se
acoperã de la bugetul de stat reprezintã costul energiei ºi puterii
electrice consumate pentru pomparea apei, diminuat cu influenþele
valorice ale eventualelor depãºiri ale consumurilor specifice, conform
modelului prevãzut în anexa nr. 2a), precum ºi ale nerealizãrii randamentelor aprobate, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2b);
e) cheltuielile generate de depãºirea consumurilor specifice ºi
nerealizarea randamentelor aprobate vor fi suportate de persoanele rãspunzãtoare;
f) consumurile specifice energetice pentru pomparea apei ºi
randamentele amenajãrilor de irigaþii sunt cele aprobate prin ordin
al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor;
g) în calculul randamentului amenajãrii de irigaþii se include ºi
volumul de apã necesar în vederea umplerii reþelei ºi a efectuãrii
probelor de presiune la începerea campaniei de irigaþii ºi ori de
câte ori se întrerup irigaþiile din cauze obiective, ca de exemplu:
precipitaþii, reducerea nivelurilor la prize ºi în bazinele de aspiraþie
ale staþiilor de pompare, întreruperi în furnizarea energiei electrice
ca urmare a unor avarii ale sistemului energetic, calamitãþi naturale.
7. La întocmirea deconturilor justificative pentru exploatarea
amenajãrilor de desecare se vor avea în vedere urmãtoarele:

a) energia ºi puterea electricã consumatã pentru evacuarea apei
se stabilesc pe baza proceselor-verbale de consum ºi a facturilor
emise de furnizorul de energie electricã ºi acceptate la platã;
b) aplicarea tarifelor în vigoare pe perioada furnizãrii energiei
ºi a puterii electrice;
c) volumul de apã lunar evacuat în emisar, exprimat în mii m3,
calculat ca raport între energia electricã de pompare (kWh) ºi
consumul specific de energie al staþiei (kWh/mii m3 apã);
d) valoarea consumului de energie ºi putere electricã ce se
acoperã de la bugetul de stat trebuie sã fie egalã cu costul energiei ºi a puterii electrice consumate pentru evacuarea apei, diminuat cu influenþele valorice ale eventualelor depãºiri ale
consumurilor specifice, conform modelelor prevãzute în anexele
nr. 3 ºi 3a);
e) consumurile specifice de energie electricã pentru evacuarea apei sunt cele aprobate prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor.
Art. 11. Ñ (1) Rãspunderea cu privire la decontul justificativ
întocmit pentru subvenþia consumatã de la bugetul de stat, sub
aspectul realitãþii, oportunitãþii ºi necesitãþii cheltuielilor, revine
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., prin sucursalele sale.
(2) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, în calitate
de ordonator principal de credite, efectueazã controlul asupra realitãþii, legalitãþii ºi eficienþei utilizãrii fondurilor de la bugetul de stat
pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electricã necesarã pentru
pomparea apei de la sursã, prizã, pânã la hidrant ºi pentru pomparea apei din reþeaua de desecare, a cheltuielilor de întreþinere
ºi reparaþii ale lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare aflate în administrarea Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., precum
ºi încadrarea în sumele aprobate prin bugetul de venituri ºi cheltuieli al Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., pentru
fiecare activitate.
(3) Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. exercitã un control permanent la sucursalele din subordine cu privire
la legalitatea ºi oportunitatea cheltuielilor efectuate cu întreþinerea,
repararea ºi exploatarea lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare ºi a
deconturilor prezentate.
Art. 12. Ñ Cheltuielile ocazionate de funcþionarea aparatului
propriu al centralei Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
se acoperã prin încasarea lunarã de la sucursale a unei cote
suportate de acestea din cheltuielile generale, proporþional cu
veniturile din subvenþii, tarife ºi alte activitãþi.
Art. 13. Ñ Justificarea subvenþiilor alocate de la bugetul de
stat la finele anului se verificã de cãtre organele de control financiar teritoriale, pe baza deconturilor justificative prezentate de fiecare sucursalã, sumele constatate ca necuvenite se varsã la
bugetul de stat, la termenul ºi în contul care se stabilesc în fiecare an prin norme metodologice privind încheierea exerciþiului
financiar, elaborate de Ministerul Finanþelor Publice.
CAPITOLUL III
Acordarea subvenþiilor pentru agenþii economici ºi instituþiile
publice care au amenajãri de irigaþii ºi de desecare în afara
celor aflate în patrimoniul Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A., precum ºi pentru agenþii economici care
pompeazã apa pentru irigaþii
Art. 14. Ñ Agenþii economici ºi instituþiile publice care au amenajãri de irigaþii ºi de desecare în afara celor aflate în patrimoniul
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. beneficiazã de
subvenþii de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu
energia electricã necesarã în vederea pompãrii apei pentru irigaþii
de la prizã, sursã pânã la hidrant ºi cu energia electricã pentru
evacuarea apei din amenajãrile de desecare pentru:
a) amenajãri independente cu staþii de pompare de bazã, de
repompare, staþii de punere sub presiune, dupã caz;
b) amenajãri cu staþii de pompare de punere sub presiune, la
care alimentarea cu apã pentru irigaþii a acestora este asiguratã
de staþii de pompare aflate în administrarea Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.;
c) amenajãri cu staþii de pompare de punere sub presiune la
care alimentarea cu apã pentru irigaþii se face direct din sursã;
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d) amenajãri de desecare cu staþii de pompare pentru evacuarea apei.
Art. 15. Ñ Agenþii economici care pompeazã apa pentru
irigaþii beneficiazã de subvenþii de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electricã necesarã în vederea
pompãrii apei pentru irigaþii.
Art. 16. Ñ Staþiile de pompare de irigaþii ºi de desecare, consumurile specifice de energie electricã ºi randamentele sistemelor
de irigaþii ale agenþilor economici ºi ale instituþiilor publice care
au amenajãri de irigaþii ºi de desecare în afara patrimoniului
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., precum ºi
staþiile de pompare ale agenþilor economici care pompeazã apa
pentru irigaþii se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
Art. 17. Ñ Pentru agenþii economici ºi instituþiile publice
menþionate mai sus Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
repartizeazã direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti subvenþii cu destinaþia
prevãzutã la art. 8 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 23/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001.
Art. 18. Ñ Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, ca ordonatori secundari de credite, efectueazã controlul asupra realitãþii, legalitãþii ºi
eficienþei utilizãrii subvenþiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electricã necesarã pompãrii apei pentru irigaþii de la sursã, prizã, pânã la hidrant ºi/sau vanetã din
orezãrii ºi pompãrii apei din reþeaua de desecare, efectuate de
agenþii economici ºi instituþiile publice care au amenajãri de irigaþii
ºi de desecare în afara celor din patrimoniul Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., precum ºi pentru agenþii economici care pompeazã apa pentru irigaþii.
Art. 19. Ñ Deconturile privind cheltuielile cu energia electricã
pentru pomparea apei cu staþiile de pompare de irigaþii ºi
desecãri ale agenþilor economici ºi ale instituþiilor publice care au
amenajãri de irigaþii ºi desecare în afara celor aflate în patrimoniul Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. se întocmesc conform anexelor nr. 4, 4a), 5 ºi 5a) pe baza datelor din
evidenþa contabilã, se avizeazã de organele de control financiar
teritoriale, se înainteazã direcþiilor generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã care le centralizeazã ºi le prezintã
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Art. 20. Ñ Deconturile privind cheltuielile cu energia electricã
consumatã cu pomparea apei de staþiile de pompare ale agenþilor
economici care pompeazã apa pentru irigaþii se întocmesc conform anexelor nr. 4 ºi 4a) pe baza datelor din evidenþa contabilã, se verificã ºi se avizeazã de organele de control financiar
teritoriale, se înainteazã direcþiilor generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã care le centralizeazã ºi le prezintã
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
CAPITOLUL IV
Prevederi comune pentru agenþii economici ºi instituþiile
publice care au amenajãri de irigaþii ºi de desecare în afara
celor aflate în patrimoniul Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A. ºi pentru agenþii economici care pompeazã
apa pentru irigaþii
Art. 21. Ñ Justificarea subvenþiilor primite de la bugetul de
stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electricã necesarã
în vederea pompãrii apei pentru irigaþii de la sursã, prizã pânã la
hidrant ºi/sau vanetã din orezãrii, pompãrii apei din reþeaua de
desecare, precum ºi a cheltuielilor de întreþinere ºi reparaþii se
face pe bazã de decont justificativ de agenþii economici ºi
instituþiile publice care au amenajãri de irigaþii ºi desecare în
afara celor aflate în patrimoniul Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A. ºi de agenþii economici care pompeazã apa
pentru irigaþii.
Art. 22. Ñ Pânã la data de 15 a fiecãrei luni agenþii economici ºi instituþiile publice, cu excepþia asociaþiilor utilizatorilor de
apã pentru irigaþii care au amenajãri de irigaþii ºi de desecare în
afara patrimoniului Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A., depun situaþia justificativã conform modelelor prevãzute în
anexele nr. 4, 4a), 5 ºi 5a) la direcþiile generale pentru agriculturã
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ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, verificate ºi avizate de organul de control financiar teritorial.
Art. 23. Ñ Pânã la data de 15 a fiecãrei luni agenþii economici care pompeazã apa pentru irigaþii, cu excepþia asociaþiilor
utilizatorilor de apã pentru irigaþii, depun situaþia justificativã conform modelelor prevãzute în anexele nr. 4 ºi 4a) la direcþiile
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, verificate ºi avizate de organul de control
financiar teritorial.
Art. 24. Ñ Pânã la data de 26 a fiecãrei luni direcþiile generale
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti prezintã Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
decontul justificativ conform modelelor prevãzute în anexele nr. 4 ºi 5,
verificat ºi avizat de organul de control financiar teritorial.
Art. 25. Ñ Pânã la data de 29 a fiecãrei luni Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor înainteazã Ministerului
Finanþelor Publice situaþia centralizatã, conform modelului prevãzut
în anexa nr. 7, pentru agenþii economici ºi instituþiile publice care
au amenajãri de irigaþii ºi de desecare în afara patrimoniului
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., precum ºi
pentru alþi agenþi economici care pompeazã apa pentru irigaþii,
privind subvenþiile de la bugetul de stat solicitate pentru perioada
precedentã.
Art. 26. Ñ Creditele bugetare se deschid de Ministerul
Finanþelor Publice de la capitolul 67.01 ”Agriculturã ºi silviculturãÒ,
subcapitolul ”Îmbunãtãþiri funciare, irigaþii, desecãri ºi combaterea
eroziunii soluluiÒ.
Art. 27. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, în
limita creditelor bugetare deschise, alimenteazã conturile direcþiilor
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, care vor vira sumele respective în contul
curent al agenþilor economici ºi al instituþiilor publice, precum ºi al
altor agenþi economici care pompeazã apa pentru irigaþii, altele
decât Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii.
CAPITOLUL V
Prevederi finale
Art. 28. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor are
obligaþia ca, pe baza prevederilor din bugetul de stat anual aprobat, sã repartizeze subvenþiile bugetare aferente Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., precum ºi celorlalþi
agenþi economici ºi instituþii publice Ñ ale cãror staþii de pompare, consumuri specifice de energie electricã ºi randamente ale
sistemelor de irigaþii au fost aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor Ñ pentru finanþarea activitãþilor
prevãzute la art. 8 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 23/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001.
Art. 29. Ñ Agenþii economici ºi instituþiile publice, cu excepþia
asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii care au amenajãri de
irigaþii ºi de desecare în afara patrimoniului Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi a altor agenþi economici care
pompeazã apa pentru irigaþii, îºi vor prevedea anual în bugetul
propriu de venituri ºi cheltuieli sumele comunicate de Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor în vederea acoperirii cheltuielilor cu energia electricã pentru pomparea apei de irigaþii ºi a
chelutielilor pentru evacuarea apei din amenajãrile de desecare,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, în limita prevederilor bugetare
anuale ale Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor cu
aceastã destinaþie.
Art. 30. Ñ Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A., asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii, agenþii economici ºi instituþiile publice care beneficiazã de subvenþii în condiþiile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001, au obligaþia încadrãrii cheltuielilor
efectuate în normele de consum, normele de stoc ºi în tarifele
specifice lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare, precum ºi în prevederile
bugetului de stat aprobate pentru activitãþile respective.
Art. 31. Ñ Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a), 2b), 3, 3a), 4, 4a), 5,
5a), 6 ºi 7*) fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

*) Anexele sunt reproduse în facsimil.
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