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

NORME METODOLOGICE
privind acordarea, utilizarea ºi controlul subvenþiilor de la bugetul de stat
aferente exploatãrii ºi întreþinerii lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare, potrivit art. 5 din Legea nr. 50/1994,
republicatã
Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 50/1994, republicatã, ºi ale art. 5 din Hotãrârea Guver nului nr. 686/1994,
modificat ºi completat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.203/1996, cheltuielile cu energia electricã necesarã pompãrii apei
de la prizã pânã la hidrant ºi toate cheltuielile cu evacuarea apei din reþeaua de desecare, precum ºi cheltuielile de
întreþinere ºi reparaþii ale lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare, în care se cuprind, potrivit legii, ºi digurile, barajele ºi construcþiile anexe din patrimoniul Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, se suportã integral de la bugetul de stat.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 50/1994, republicatã, la agenþii economici ºi la instituþiile publice, care au sisteme de irigaþii ºi de desecare în afara celor din patrimoniul Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare, cheltuielile cu energia electricã necesarã pompãrii apei de la prizã pânã la hidrant, precum ºi
cheltuielile cu energia electricã pentru evacuarea apei din sistemele de desecare se vor suporta de la bugetul de stat.
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Pentru acordarea subvenþiilor de la bugetul de stat necesare acoperirii cheltuielilor de întreþinere, reparaþii ºi
exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare prevãzute mai sus, în baza art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 686/1994,
modificat ºi completat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.203/1996, se emit urmãtoarele norme metodologice:
A. Pentru Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare
1. Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare beneficiazã de subvenþii de la bugetul de stat în condiþiile Legii
nr. 50/1994, republicatã, ºi ale Hotãrârii Guvernului
nr. 686/1994, modificatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 1.203/1996, pentru acoperirea integralã a cheltuielilor cu
energia electricã necesarã pompãrii apei de la prizã pânã
la hidrant ºi a tuturor cheltuielilor cu evacuarea apei din
reþeaua de desecare, precum ºi a cheltuielilor de întreþinere ºi reparaþii ale lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare, pentru categoriile de lucrãri definite la art. 2 din Legea
îmbunãtãþirilor funciare nr. 84/1996.
2. De la bugetul de stat se finanþeazã integral lucrãrile
de întreþinere ºi reparaþii la amenajãrile de îmbunãtãþiri funciare, ce constau în menþinerea în stare de funcþionare,
potrivit regulamentelor de exploatare, a:
Ð prizelor de captare a apei, staþiilor de pompare ºi
instalaþiilor electrice aferente acestora, canalelor deschise ºi
conductelor, precum ºi a instalaþiilor ºi construcþiilor care
condiþioneazã funcþionarea sistemelor de irigaþii;
Ð reþelei de canale de colectare, de transport ºi evacuare a apei gravitaþional sau prin pompare din amenajãrile
de desecare, precum ºi a reþelelor de drenaj orizontal ºi
vertical ce colecteazã apele din sol;
Ð lucrãrilor pentru combaterea ºi prevenirea inundaþiilor
ºi gheþurilor, care constau din diguri de apãrare atât de-a
lungul Dunãrii, cât ºi al râurilor interioare;
Ð lucrãrilor pentru combaterea eroziunii solului atât în
adâncime, cât ºi la suprafaþã, care constau din construcþii
hidrotehnice, baraje etc., care stãvilesc ºi previn fenomenul
de alunecare a terenului;
Ð construcþiilor destinate întreþinerii ºi exploatãrii patrimoniului aflat în administrarea Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare.
3. Prin lucrãrile de exploatare a amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare se înþelege preluarea apei din sursã, transportul acesteia prin conducte ºi canale pânã la staþiile de
punere sub presiune, pompare pânã la hidrant, precum ºi
evacuarea apei prin pompare din reþeaua de desecare.
Cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigaþii cu
excepþia energiei electrice necesare pompãrii apei de la
prizã pânã la hidrant ºi evacuãrii apei din reþeaua de
desecare se suportã de beneficiar pe bazã de tarife.
4. Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare prezintã
propuneri de fundamentare pentru înscrierea în bugetul de
venituri ºi cheltuieli a sumelor necesare la Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei. Dupã aprobarea bugetului, ministrul agriculturii ºi alimentaþiei repartizeazã subvenþiile atât
anual, cât ºi pe trimestre.
Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare repartizeazã
subvenþiile bugetare pe sucursale, care se aprobã potrivit
legii.
Pe baza planurilor tehnice de întreþinere ºi reparaþii a
amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare se întocmeºte proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli de cãtre fiecare
sucursalã ºi se aprobã de Consiliul de administraþie al
Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.

Pânã la aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
potrivit legii, Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare are
obligaþia sã-l întocmeascã ºi sã-l supunã aprobãrii consiliului de administraþie, avându-se în vedere subvenþia de la
bugetul de stat, potrivit reglementãrilor legale, referitoare la
cheltuielile bugetare ce se pot efectua pânã la aprobarea
bugetului de stat prin lege.
Dupã aprobarea bugetului de stat se va reface bugetul
de venituri ºi cheltuieli, respectiv planurile tehnice.
Cheltuielile totale din planurile tehnice, astfel determinate, se actualizeazã periodic în funcþie de evoluþia preþurilor, a tarifelor ºi a salariilor, potrivit reglementãrilor în vigoare.
Stabilirea cheltuielilor din planurile tehnice (cheltuieli
directe) se face pe baza devizelor pe categorii de lucrãri
întocmite în conformitate cu Normativul P. 91/1983, actualizat conform prevederilor legale în vigoare, ºi cu normele
locale unificate, aprobate de Consiliul de administraþie al
Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.
5. Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei prezintã lunar
Ministerului Finanþelor cererea pentru deschiderea creditelor
bugetare, la care se anexeazã situaþia subvenþiilor ce se
solicitã de la bugetul de stat (anexa nr. 6), pânã la data
de 20 a lunii pentru necesarul lunii urmãtoare.
Ministerul Finanþelor deschide creditele bugetare pe
seama Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei la Banca
Comercialã Ð S.A. Ð Sucursala municipiului Bucureºti,
cap. 67.01 ”Agriculturã ºi silviculturã, acþiunea îmbunãtãþiri
funciare, irigaþii, desecãri ºi combaterea eroziunii soluluiÒ.
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei repartizeazã creditele
cu dispoziþii de platã bugetare pe seama Regiei Autonome
a Îmbunãtãþirilor Funciare la Banca Comercialã Ð S.A. Ð
Sucursala municipiului Bucureºti.
Din creditele bugetare repartizate, Regia Autonomã a
Îmbunãtãþirilor Funciare, pe baza cererilor primite de la
sucursalele din subordine, alocã acestora subvenþii.
Operaþiunea se efectueazã cu ordin de platã din contul
Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare în contul curent
al sucursalelor, deschis la societãþile bancare judeþene, din
care acestea efectueazã cheltuielile prevãzute de lege.
Alocarea subvenþiilor se face în toate cazurile prin justificarea sumelor alocate anterior.
Subvenþiile acordate în limita prevederilor bugetare se
vor înregistra în evidenþa contabilã a Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare, în contul 741 Ð Venituri din subvenþii (analitic distinct 741.01 Ð cheltuieli pentru întreþinere
ºi reparaþii ºi 741.02 Ð cheltuieli cu energia electricã).
În acest cont vor fi înregistrate ºi subvenþiile acordate
pânã la aprobarea bugetului de stat pe exerciþiul financiar
în curs.
6. Cheltuielile aferente energiei electrice necesare pompãrii apei de irigaþii de la prizã pânã la hidrant ºi pompãrii
apei din reþeaua de desecare se acoperã în timpul anului,
lunar, pe bazã de decont justificativ (anexa nr. 2), din subvenþii de la bugetul de stat, astfel:
a) pentru staþiile de pompare de bazã ºi repompare a
apei de la sursã pânã la staþia de punere sub presiune din
sistemele de irigaþii din patrimoniul propriu, care deservesc
suprafeþe pentru care s-au încheiat contracte;
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b) pentru staþiile de punere sub presiune din patrimoniul
propriu al Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, care
pompeazã apa la hidrant pe bazã de contract;
c) pentru staþiile de pompare a apei din sistemele de
desecare din patrimoniul propriu al regiei.
Prin ordin al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei se
aprobã staþiile de pompare, de irigaþii ºi desecãri din patrimoniul Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, cu consumurile specifice de energie electricã ºi randamentele
sistemelor, stabilite în condiþii de eficienþã atât pentru regie,
cât ºi pentru producãtorii agricoli.
7. Pânã la data de 20 a fiecãrei luni, sucursalele vor
prezenta la Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare
decontul justificativ privind utilizarea fondurilor alocate de la
bugetul de stat pentru luna precedentã, verificat ºi avizat
de organele de control financiar de stat teritoriale [anexa
nr. 1a)].
Pânã la data de 25 a fiecãrei luni, Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei va prezenta la Ministerul Finanþelor decontul
justificativ (anexa nr. 1), centralizat la nivelul Regiei
Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru luna precedentã, solicitând acoperirea lor în limita subvenþiilor
aprobate pentru perioada respectivã.
Subvenþia de primit de la bugetul de stat se calculeazã
ca diferenþã între cheltuielile realizate pe perioada de raportare în limitele prevederilor bugetare ºi subvenþia efectiv
primitã de la bugetul de stat, conform extrasului de cont
bancar.
Subvenþia aprobatã anual ºi trimestrial pentru fiecare
sucursalã poate fi modificatã de conducerea regiei, cu
aprobarea consiliului de administraþie, în funcþie de necesitãþile obiective de desfãºurare a activitãþii de întreþinere,
reparaþii ºi exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare ºi
cu încadrarea în subvenþia anualã ºi trimestrialã, aprobatã
pentru regie. În mod corespunzãtor se vor modifica ºi ceilalþi indicatori aprobaþi prin bugetul de venituri ºi cheltuieli
pentru sucursalele respective, cu aprobarea Consiliului de
administraþie al Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.
Indicatorii din anexele nr. 1 ºi 1a), coloana program, vor
corespunde cu cei aprobaþi prin bugetul de venituri ºi cheltuieli al fiecãrei sucursale, corespunzãtor perioadei de
raportare.
Decontul justificativ de cheltuieli se întocmeºte lunar de
fiecare sucursalã, pentru perioada expiratã, cumulat de la
începutul anului, pe baza datelor din evidenþa contabilã,
corelate cu datele din situaþiile de lucrãri care constituie
baza realizãrii cantitãþilor fizice executate, cu încadrarea în
planurile tehnice ºi devizele de lucrãri, ºi va fi verificat ºi
avizat de organele de control financiar de stat teritoriale.
Eliberarea subvenþiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electricã necesarã pompãrii
apei de la prizã pânã la hidrant ºi pompãrii apei din
reþeaua de desecare se va face pe baza decontului justificativ (anexa nr. 2 ºi, respectiv, anexa nr. 3).
La întocmirea deconturilor justificative se vor avea în
vedere urmãtoarele:
a) pentru întreþinerea ºi repararea lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare:
Ð programul lunar, conform bugetului de venituri ºi
cheltuieli;
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Ð situaþiile de lucrãri efectiv realizate ºi recepþionate
(irigaþii, desecãri, combaterea eroziunii solului), precum ºi cheltuielile cu amortizarea imobilizãrilor corporale aferente mijloacelor fixe amortizabile, potrivit
Legii nr. 84/1996 ºi Legii nr. 15/1994, cheltuielile
cu asigurarea integritãþii amenajãrilor ºi cheltuielile
generale;
Ð nivelul subvenþiei aprobate pentru perioada de
întocmire a decontului justificativ;
b) pentru exploatare în irigaþii (contravaloarea energiei
electrice):
Ð energia ºi puterea electricã consumate se stabilesc
pe baza proceselor-verbale de consum ºi a facturilor întocmite de furnizorul de energie electricã pentru cantitãþile efectiv consumate ºi acceptate la
platã în condiþiile prevãzute la pct. 6 alin. 2;
Ñ aplicarea tarifelor în vigoare la data furnizãrii
energiei ºi puterii electrice;
Ñ volumul de apã pompat (mii m3), calculat dupã
orele de funcþionare a agregatelor de pompare,
evidenþiate în registrele de funcþionare a staþiilor
de pompare;
Ñ valoarea consumului de energie ºi puterea electricã ce se acoperã de la bugetul de stat (anexa
nr. 2) reprezintã costul energiei ºi puterii electrice
consumate pentru pomparea apei, diminuat cu
influenþele valorice ale eventualelor depãºiri ale
consumurilor specifice (anexa nr. 3), cât ºi a
nerealizãrii randamentelor aprobate (anexa nr. 4);
Ñ consumurile specifice energetice pentru pomparea
apei ºi randamentele sistemelor de irigaþii sunt
cele determinate pe baza documentaþiilor tehnice
sau a studiilor efectuate, corectate cu coeficientul
de încãrcare a sistemelor;
Ñ în calculul randamentului sistemului de irigaþii intrã
volumul de apã necesarã umplerii reþelei la începerea campaniei de irigaþii ºi ori de câte ori se
întrerup irigaþiile din cauze obiective (precipitaþii,
reducerea nivelurilor la prizele ºi bazinele de aspiraþie ale staþiilor de pompare, întreruperi în furnizarea energiei electrice ca urmare a unor avarii
ale sistemului energetic, calamitãþi naturale).
Cheltuielile generate de depãºirea consumurilor specifice
ºi nerealizarea randamentelor stabilite în condiþii de eficienþã pentru Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare
vor fi suportate de cãtre persoanele cu rãspundere pe
aceastã linie din cadrul sucursalelor ºi subunitãþilor;
c) pentru exploatare în desecare (contravaloarea energiei electrice):
Ñ energia ºi puterea electricã consumatã pentru
evacuarea apei se stabilesc pe baza proceselorverbale de consum ºi a facturilor întocmite de furnizorul de energie electricã;
Ñ aplicarea tarifelor în vigoare la data furnizãrii
energiei ºi puterii electrice;
Ñ volumul de apã evacuat în emisar (mii m3), calculat dupã orele de funcþionare a staþiilor de pompare, de desecare;
Ñ valoarea consumului de energie ºi putere electricã
ce se acoperã de la bugetul de stat trebuie sã fie
egalã cu costul energiei ºi al puterii electrice consumate pentru evacuarea apei, diminuat cu influenþa valoricã rezultatã din depãºirea consumurilor
specifice energetice aprobate pentru evacuarea
apei (anexa nr. 6);
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Ñ consumurile specifice energetice pentru evacuarea
apei sunt cele determinate pe baza documentaþiilor tehnice ºi aprobate prin ordinul ministrului
agriculturii ºi alimentaþiei.
8. Creditele bugetare se deschid de cãtre Ministerul
Finanþelor la Banca Comercialã Românã Ñ S.A Ð
Sucursala municipiului Bucureºti, la cap. 67.01 ”Agricultura
ºi silvicultura, acþiunea îmbunãtãþiri funciare, irigaþii, desecãri ºi combaterea eroziunii soluluiÒ.
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei, în limita creditelor
bugetare deschise, repartizeazã creditele cu dispoziþii de
platã bugetare în contul Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor
Funciare, deschis la Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ð
Sucursala municipiului Bucureºti.
Din acest cont, Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor
Funciare vireazã cu ordin de platã subvenþia acordatã fiecãrei sucursale, în limita creditelor bugetare repartizate.
9. Rãspunderea pentru întocmirea decontului justificativ
privind încasarea fondurilor alocate de la bugetul de stat,
sub aspectul realitãþii, oportunitãþii ºi necesitãþii cheltuielilor
propuse a fi acoperite de la bugetul de stat, revine Regiei
Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare ºi sucursalelor
acesteia.
10. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei, ca ordonator principal de credite, va efectua controlul asupra realitãþii, legalitãþii ºi eficienþei utilizãrii fondurilor de la bugetul de stat
pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electricã necesarã
pompãrii apei de la prizã pânã la hidrant ºi pompãrii apei
din reþeaua de desecare, precum ºi cheltuielile de întreþinere ºi reparaþii ale lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare din
patrimoniul Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.
Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare va exercita
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.
11. Cheltuielile ocazionate de funcþionarea centralei
Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare se acoperã în
limita prevederilor din bugetul de venituri ºi cheltuieli, aprobat de consiliul de administraþie, prin încasarea lunarã de
la sucursale a unei cote stabilite. Cota aferentã întreþinerii
Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare este suportatã
de cãtre sucursale din cheltuielile generale ale acestora,
proporþional cu cheltuielile înregistrate pe fiecare activitate.
12. Justificarea definitivã a sumelor alocate de la bugetul de stat la finele anului se verificã de cãtre organele de
control financiar de stat teritoriale pe baza deconturilor justificative prezentate de fiecare sucursalã, potrivit datelor
rezultate din planurile tehnice, bugetul de venituri ºi cheltuieli, datele din balanþele de verificare contabile, precum ºi a
devizelor ºi situaþiilor de lucrãri efective executate ºi recepþionate. Sumele constatate ca necuvenite se varsã la bugetul de stat, la termenul ºi în contul stabilite, în fiecare an,
prin normele metodologice privind încheierea exerciþiului
financiar, elaborate de Ministerul Finanþelor.
B. Pentru agenþii economici ºi instituþiile publice din
subordinea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, care au
sisteme de irigaþii ºi sisteme de desecare în afara patrimoniului Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.
Prin sisteme de irigaþii ºi sisteme de desecare, prevãzute
la art. 5 din Legea nr. 50/1994, republicatã, se înþelege

lucrãrile de construcþii, instalaþii ºi dotãri aferente, astfel
cum au fost definite la art. 2 din Legea nr. 84/1996.
Sistem de irigaþii: amenajãri de irigaþii, orezãrii, prin care
se asigurã aprovizionarea controlatã a solului ºi a plantelor
cu cantitãþile de apã necesare dezvoltãrii culturilor ºi creºterii producþiei agricole. Aceste lucrãri cuprind lucrãri de
captare, pompare, transport, distribuþie ºi evacuare a apei.
Sistem de desecare: amenajãri de drenaj ºi de desecare,
care au drept scop prevenirea ºi înlãturarea excesului de
umiditate de la suprafaþa terenului ºi din sol, în vederea
asigurãrii condiþiilor favorabile de utilizare a terenurilor.
Aceste amenajãri cuprind lucrãri de colectare, de transport
ºi de evacuare în emisar a apei în exces.
1. Beneficiazã de subvenþii de la bugetul de stat pentru
acoperirea integralã a cheltuielilor cu energia electricã
necesarã pompãrii apei de la prizã pânã la hidrant ºi cu
energia electricã pentru evacuarea apei agenþii economici
care au sisteme de irigaþii ºi sisteme de desecare, în
urmãtoarele situaþii:
Ñ sisteme independente, cu staþii de pompare de bazã,
ºi, dupã caz, cu staþii de repompare, staþii de punere sub
presiune;
Ñ sisteme cu staþii proprii de pompare ºi de punere
sub presiune, iar alimentarea cu apã este asiguratã din
staþii de pompare aflate în patrimoniul Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare;
Ñ sisteme cu staþii proprii de punere sub presiune, cu
alimentare direct din sursã sau cu preluarea apei din treptele de pompare ale Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor
Funciare;
Ñ sisteme cu staþii proprii de pompare pentru evacuarea apei.
Staþiile de pompare din sistemele de irigaþii ºi sistemele
de desecare, ale agenþilor economice ºi ale instituþiilor
publice din subordinea Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, cu consumurile specifice de energie electricã,
se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei.
2. Dupã aprobarea bugetului de stat, ministrul agriculturii ºi alimentaþiei repartizeazã la direcþiile generale pentru
agriculturã ºi alimentaþie judeþene subvenþiile cu destinaþia
prevãzutã în art. 5 din Legea nr. 50/1994, republicatã, pentru agenþii economici ºi instituþiile publice din subordinea sa.
3. Direcþiile generale pentru agriculturã ºi alimentaþie, ca
ordonatori secundari de credite, vor efectua controlul asupra realitãþii, legalitãþii ºi eficienþei utilizãrii fondurilor de la
bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia
electricã necesarã pompãrii apei de la prizã pânã la hidrant
ºi pompãrii apei din reþeaua de desecare, efectuate de
cãtre agenþii economici ºi instituþiile publice care au sisteme
de irigaþii ºi sisteme de desecare în afara celor din patrimoniul Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.
Pânã la data de 22 a fiecãrei luni, Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei prezintã la Ministerul Finanþelor decontul justificativ centralizat, pentru toþi agenþii economici, privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru luna
precedentã, solicitând acoperirea lor în limita subvenþiilor
aprobate pe perioada respectivã.
4. Eliberarea subvenþiilor de la bugetul de stat pentru
acoperirea cheltuielilor cu energia electricã necesarã pompãrii apei de la prizã pânã la hidrant ºi pompãrii apei din
reþeaua de desecare se face pe bazã de decont justificativ.
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Pânã la data de 15 a fiecãrei luni, agenþii economici ºi
instituþiile publice depun situaþia justificativã [anexele nr. 4a)
ºi 5a)] la Direcþia generalã pentru agriculturã ºi alimentaþie
din judeþul respectiv, verificatã de organul de control financiar de stat teritorial.
Pânã la data de 20 a lunii, direcþiile generale pentru
agriculturã ºi alimentaþie judeþene prezintã la Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei decontul justificativ (anexele nr. 4
ºi 5), verificat de direcþiile finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene.
5. La întocmirea deconturilor justificative se vor avea în
vedere urmãtoarele:
Ñ pentru irigaþii:
Ñ energia ºi puterea electricã se stabilesc pe baza
proceselor-verbale de consum ºi a facturilor întocmite de furnizorul de energie electricã pentru cantitãþile efectiv consumate ºi acceptate la platã;
Ñ aplicarea tarifelor în vigoare la data furnizãrii
energiei electrice;
Ñ volumul de apã pompatã (mii m3), calculat dupã
orele de funcþionare a agregatelor de pompare,
evidenþiate în registrele de funcþionare a staþiilor
de pompare;
Ñ valoarea consumului de energie ºi putere electricã
ce se acoperã de la bugetul de stat (anexa nr. 4)
reprezintã costul energiei ºi puterii electrice consumate prin pomparea apei, diminuat cu eventualele depãºiri ale consumurilor specifice [anexa
nr. 4a)];
Ñ consumurile specifice energetice pentru pomparea
apei sunt cele determinate pe baza documentaþiilor
tehnice;
Ñ pentru desecare prin pompare:
Ñ energia ºi puterea electricã consumatã pentru
evacuarea apei se stabilesc pe baza proceselorverbale de consum ºi a facturilor întocmite de furnizorul de energie electricã;
Ñ aplicarea tarifelor legale în vigoare la data furnizãrii energiei ºi puterii electrice;
Ñ volumul de apã evacuat în emisar (mii m3), calculat dupã orele de funcþionare a staþiilor de pompare de desecare;
Ñ valoarea consumului de energie ºi putere electricã
ce se acoperã de la bugetul de stat reprezintã
costul energiei ºi al puterii electrice consumate
pentru evacuarea apei, diminuat cu eventualele
depãºiri ale consumurilor specifice aprobate pentru evacuarea apei [anexele nr. 5 ºi 5a)];
Ñ consumurile specifice energetice pentru evacuarea
apei sunt cele determinate pe baza documentaþiilor tehnice.

6. Creditele bugetare se deschid de Ministerul Finanþelor
de la cap. 67.01 ”Agriculturã ºi silviculturã, acþiunea îmbunãtãþiri
funciare, irigaþii, desecãri ºi combaterea eroziunii soluluiÒ.
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, în limita creditelor
bugetare deschise, alimenteazã conturile direcþiilor generale
pentru agriculturã ºi alimentaþie judeþene, care vor vira
sumele respective în contul curent al agenþilor economici ºi
al instituþiilor publice, altele decât Regia Autonomã a
Îmbunãtãþirilor Funciare.
C. Prevederi finale
1. Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei are obligaþia ca,
pe baza prevederilor din bugetul de stat aprobat, sã
defalce cheltuielile bugetare aferente Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare ºi celorlalþi agenþi economici ºi instituþii publice din subordine, pentru finanþarea activitãþilor prevãzute în art. 5 din Legea nr. 50/1994, republicatã.
2. Instituþiile publice care se încadreazã în prevederile
art. 5 din Legea nr. 50/1994, republicatã, beneficiazã de
subvenþii de la bugetul de stat prin ordonatorii principali de
credite de care aparþin, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 72/1996 privind finanþele publice.
3. Instituþiile publice din subordinea Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, care au sisteme de irigaþii ºi sisteme de desecare în afara patrimoniului Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare, îºi vor prevedea, anual, în bugetul
de venituri ºi cheltuieli propriu, sumele necesare de primit
de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu
energia electricã pentru pomparea apei de la prizã pânã la
hidrant în sistemele de irigaþii ºi cele pentru evacuarea
apei din sistemele de desecare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/1996. Pentru acordarea, utilizarea ºi controlul subvenþiilor de la bugetul de stat, cu destinaþia
menþionatã mai sus, se va proceda în mod similar metodologiei prevãzute pentru Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor
Funciare (lit. A din prezentele norme metodologice).
4. Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare, agenþii
economici ºi instituþiile publice, care beneficiazã de
subvenþii de la bugetul de stat în condiþiile Legii
nr. 50/1994, republicatã, au obligaþia încadrãrii cheltuielilor
efectuate în prevederile bugetului de stat, aprobate pentru
activitãþile respective.
5. Prezentele norme metodologice se aplicã începând cu
anul financiar 1997.
Normele metodologice ale Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei ºi ale Ministerului Finanþelor nr. 180/2.899/1995
îºi înceteazã valabilitatea la data publicãrii în Monitorul
Oficial al României a prezentelor norme metodologice.
Subvenþiile acordate Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor
Funciare pânã la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României a prezentelor norme metodologice se vor justifica
ºi se vor regulariza pe baza acestora.

Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu

Bucureºti, 4 aprilie 1997.
Nr. 29.
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ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
REGIA AUTONOMÃ A ÎMBUNÃTÃÞIRILOR FUNCIARE

Avizat
de ordonatorul principal de credite

DECONT JUSTIFICATIV

privind utilizarea subvenþiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor
cu energia electricã necesarã pompãrii apei de irigaþii de la prizã pânã la hidrant
ºi pompãrii apei din reþeaua de desecare, precum ºi a cheltuielilor de întreþinere
ºi reparaþii ale lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare, pe perioada ................................
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

I.

Indicatori

Program

Realizat

Venituri din exploatare,
din care:
Ñ din tarife pentru irigaþii;
Ñ din alte activitãþi.

II.

Cheltuieli din exploatare,
din care:
1. Cheltuieli de întreþinere ºi reparaþii,
din care:
Ñ cheltuieli cu materii prime ºi materiale;
Ñ cheltuieli cu lucrãri ºi servicii executate de terþi;
Ñ cheltuieli cu personalul;
Ñ amortismente.
2. Cheltuieli cu energia electricã pentru pomparea apei
de la sursã pânã la hidrant ºi cu pomparea apei din
reþeaua de desecare,
din care:
Ñ irigaþii;
Ñ desecare cu pompare.
3. Cheltuieli aferente veniturilor din tarife pentru irigaþii,
din care:
Ñ cheltuieli cu personalul.
4. Cheltuieli din alte activitãþi,
din care:
Ñ cheltuieli materiale;
Ñ cheltuieli cu personalul;
Ñ amortismente;
Ñ cheltuieli cu funcþionarea Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare (cota-parte).

III.

Subvenþii cuvenite,
din care:
Ñ întreþinere ºi reparaþii;
Ñ pentru energia electricã.

IV.

Subvenþii primite

V.

Subvenþii de primit (IIIÑIV)
Director general,

Director general adjunct economic,
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ANEXA Nr. 1a)

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
REGIA AUTONOMÃ A ÎMBUNÃTÃÞIRILOR FUNCIARE

Sucursala ..............................................................
DECONT JUSTIFICATIV

privind utilizarea subvenþiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor
cu energia electricã necesarã pompãrii apei de irigaþii de la prizã pânã la hidrant
ºi pompãrii apei din reþeaua de desecare, precum ºi a cheltuielilor de întreþinere
ºi reparaþii ale lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare, pe perioada ................................
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

I.

Indicatori

Program

Venituri din exploatare,
din care:
Ñ din tarife pentru irigaþii;
Ñ din alte activitãþi.

II.

Cheltuieli din exploatare,
din care:
1. Cheltuieli de întreþinere ºi reparaþii,
din care:
Ñ cheltuieli cu materii prime ºi materiale;
Ñ cheltuieli cu lucrãri ºi servicii executate de terþi;
Ñ cheltuieli cu personalul;
Ñ amortismente.
2. Cheltuieli cu energia electricã pentru pomparea apei
de la sursã pânã la hidrant ºi cu pomparea apei din
reþeaua de desecare,
din care:
Ñ irigaþii;
Ñ desecare cu pompare.
3. Cheltuieli aferente veniturilor din tarife pentru irigaþii,
din care:
Ñ cheltuieli cu personalul.
4. Cheltuieli din alte activitãþi,
din care:
Ñ cheltuieli materiale;
Ñ cheltuieli cu personalul;
Ñ amortismente;
Ñ cheltuieli cu funcþionarea Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare (cota-parte).

III.

Subvenþii cuvenite,
din care:
Ñ întreþinere ºi reparaþii;
Ñ pentru energia electricã.

IV.

Subvenþii primite

V.

Subvenþii de primit (IIIÑIV)
Director,

Director economic,
Verificat,
Direcþia controlului financiar de stat
Director,

Realizat

DECONT JUSTIFICATIV

1

0

Director,

Total sucursalã: fãrã T.V.A.
valoarea T.V.A.
cu T.V.A.

b) Pomparea apei de la staþia de pompare sub presiune la hidrant

a) Pomparea apei de la prizã la staþia
de pompare sub presiune

2. SistemulÉÉÉ.................................

b) Pomparea apei de la staþia de pompare sub presiune la hidrant

a) Pomparea apei de la prizã la staþia
de pompare

1. SistemulÉÉÉ.................................

Sistemul
hidroameliorativ

Nr.
crt.

2=col. 3
anexa nr. 2a)

Energia
electricã
consumatã
pentru
pomparea apei
[MWh]

Director economic,

3=col. 5
anexa nr. 2a)

Valoarea
energiei
ºi
puterii
electrice
[mii lei]
4=col. 11
anexa nr. 2a)

Influenþe
valorice
din depãºirea
consumului
specific
[mii lei]

6=3Ð(4+5)

Valoarea
consumului
energiei, care se
acoperã de la
bugetul de stat
[mii lei]

ANEXA Nr. 2

Verificat,
Direcþia controlului financiar de stat
Director,

5=col. 11
anexa nr. 2b)

Influenþe
valorice din
nerealizarea
randamentului
sistemului
[mii lei]

privind eliberarea subvenþiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia ºi puterea electricã consumatã
cu pomparea apei de la prizã pânã la hidrant în sistemele de irigaþii, în luna ............................

Sucursala ..............................................................

REGIA AUTONOMÃ A ÎMBUNÃTÃÞIRILOR FUNCIARE

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
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1

2

Numãrul
facturii
(al procesuluiverbal)
3

Activã
[MWh]
5

Valoarea
energiei ºi
a puterii
electrice
[mii lei]

Director economic,

4

Reactivã
[Mvarh]

Energia electricã
consumatã

6=5:3

Preþul
mediu
[lei/kWh]
7

Volumul
de apã
pompatã
[mii m3]

9=3:7

Realizat

10=9Ð8

Depãºit

11=7x10x6

Influenþa valoricã
a depãºirii
consumului
specific
[mii lei]

Verificat,
Direcþia controlului financiar de stat
Director,

8

Aprobat

Consumul specific
KWh/1.000 m3

NOTÃ:
Coloanele 1Ñ11 se completeazã pentru fiecare staþie de pompare din categoria a) sau b).
Pentru fiecare sistem ºi rând a) ºi b) se completeazã numai coloanele 3, 4, 5, 6 ºi 11, prin însumare de la fiecare staþie de pompare.
Pentru total sucursalã se completeazã coloanele 3, 4, 5, 6, 7 ºi 11.

Director,

Total sucursalã: fãrã T.V.A.
valoarea T.V.A.
cu T.V.A.

b) Pomparea apei de la staþia de pompare sub presiune la hidrant

a) Pomparea apei de la prizã la staþia
de pompare sub presiune

1. SistemulÉÉÉ

0

Nr.
crt.

Sistemul
hidroameliorativ
Staþia de
pompare

SITUAÞIA

consumurilor electrice ºi a consumurilor specifice realizate cu pomparea apei de la prizã pânã la hidrant
în sistemele de irigaþii, în luna ÉÉ...........

Sucursala ..............................................................

REGIA AUTONOMÃ A ÎMBUNÃTÃÞIRILOR FUNCIARE

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ANEXA Nr. 2a)
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3.

2.

2

BALANÞA

3

Volumul de
apã folosit
la umplerea
reþelei
[mii m3]
4=5+6+7

Director economic,

5

6

7

Volumul de apã livrat la beneficiari
din care:
Cu staþii
Cu motoGravitade presiune
pompe
þional
[mii m3]
Total,

folosirii apei în sistemele de irigaþii, în luna ÉÉ...............

8

9=(3+4)/2

Realizat

10=8Ð9

Nerealizat

11=2x10x8
(anexa nr. 2a), rd.a)x6
(anexa nr. 2a), rd.a)

Influenþa
valoricã
a nerealizãrii
randamentului
[mii lei]

Verificat,
Direcþia controlului financiar de stat
Director,

Aprobat

Randamentul sistemului (%)

NOTÃ:
Sucursala care are în administrare staþia de bazã a sistemului hidroameliorativ rãspunde de încadrarea în randamentul aprobat.

Director,

1

0

1.

Sistemul
hidroameliorativ

Nr.
crt.

Volumul
de apã
preluat
din sursã
[mii m3]

Sucursala ..............................................................

REGIA AUTONOMÃ A ÎMBUNÃTÃÞIRILOR FUNCIARE

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ANEXA Nr. 2b)
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1

0

2.

Director,

Total sucursalã: fãrã T.V.A.
valoarea T.V.A.
cu T.V.A.

Sistemul
hidroameliorativ

Nr.
crt.

1.

DECONT JUSTIFICATIV

2=col.3
anexa nr. 3a)

Energia
electricã
consumatã
pentru
evacuarea apei
[MWh]

Director economic,

3=col.5
anexa nr. 3a)

Valoarea
energiei
ºi a puterii
electrice
consumate
[mii lei]
4=col.7
anexa nr. 3a)

Volumul
de apã
evacuat
[mii m3]

6=col.3Ðcol.5

Valoarea consumului
de energie
electricã, care se
acoperã de la
bugetul de stat
[mii lei]

Verificat,
Direcþia controlului financiar de stat
Director,

5=col.11
anexa nr. 3a)

Influenþele
valorice din
nerealizarea
randamentului
sistemului
[mii lei]

privind eliberarea subvenþiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia ºi puterea electricã consumatã
pentru pomparea apei din sistemele de desecare, în luna ............................

Sucursala ..............................................................

REGIA AUTONOMÃ A ÎMBUNÃTÃÞIRILOR FUNCIARE

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ANEXA Nr. 3
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2.

1.

0

Nr.
crt.
2

Numãrul
facturii
(al procesuluiverbal)
3

Activã
[MWh]
5

Valoarea
energiei ºi a
puterii electrice
consumate
[mii lei]

Director economic,

4

Reactivã
[Mvarh]

Energia electricã
consumatã

6=5:3

Preþul
mediu
[lei/kWh]
7

Volumul
de apã
pompatã
în emisar
[mii m3]
9=3:7

Realizat

10=9Ð8

Depãºit

11=7x10x6

Influenþa valoricã
a depãºirii
consumului
specific
[mii lei]

Verificat,
Direcþia controlului financiar de stat
Director,

8

Aprobat

Consumul specific
(kWh/1.000 m3)

NOTÃ:
Coloanele 1Ð11 se completeazã pentru fiecare staþie de pompare.
Coloanele 3, 4, 5, 7 ºi 11 se completeazã pentru fiecare sistem prin însumarea lor de la fiecare staþie de pompare.

Director,

Total sucursalã: fãrã T.V.A.
valoarea T.V.A.
cu T.V.A.

1

Sistemul
hidroameliorativ
Staþia de
pompare

SITUAÞIA

consumurilor electrice ºi a consumurilor specifice realizate cu pomparea apei
din sistemele de desecare, în luna ÉÉ...........

Sucursala ..............................................................

REGIA AUTONOMÃ A ÎMBUNÃTÃÞIRILOR FUNCIARE

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ANEXA Nr. 3a)
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3.

2.

Director general,

Total fãrã T.V.A.
Valoarea T.V.A.
Total cu T.V.A.

1

0

1.

Agentul
economic

Nr.
crt.

2=col.3
anexa nr. 4a)

Energia
electricã
consumatã
pentru
pomparea apei
[MWh]

Director economic,

3=col.5
anexa nr. 4a)

Valoarea
energiei
ºi a puterii
electrice
consumate
[mii lei]
4=col.7
anexa nr. 4a)

Volumul
de apã
pompatã
[mii m3]

6=3Ð5

Valoarea consumului
energiei electrice,
care se
acoperã de la
bugetul de stat
[mii lei]

Verificat,
Direcþia controlului financiar de stat
Director,

5=col.11
anexa nr. 4a)

Influenþele
valorice din
depãºirea
consumului
specific
[mii lei]

privind eliberarea subvenþiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia ºi puterea electricã consumatã
cu pomparea apei de la prizã pânã la hidrant în sistemele de irigaþii deþinute de agenþii economici ºi de instituþiile publice
din subordinea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, în afara patrimoniului Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare

DECONT JUSTIFICATIV

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ ªI ALIMENTAÞIE

ANEXA Nr. 4
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SITUAÞIA

ANEXA Nr. 4a)

0

Director economic,

2

Numãrul
facturii
(al procesuluiverbal)
3

5

6=5:3

Preþul
mediu
[lei/kWh]
7

Volumul
de apã
pompatã
în emisar
[mii m3]
8

Aprobat
9=3:7

Realizat
10=9Ð8

Depãºit

Consumul specific
(kWh/1.000 m3)

11=7x10x6

Influenþa valoricã
a depãºirii
consumului
specific
[mii lei]

DECONT JUSTIFICATIV

ANEXA Nr. 5

1

0

Director general,

Total fãrã T.V.A.
Valoarea T.V.A.
Total cu T.V.A.

Agentul
economic

2=col. 3
anexa nr. 5a)

Energia
electricã
consumatã
pentru
evacuarea apei
[MWh]

Director economic,

3=col. 5
anexa nr. 5a)

Valoarea
energiei
ºi a puterii
electrice
consumate
[mii lei]

4=col. 7
anexa nr. 5a)

Volumul
de apã
evacuatã
[mii m3]

6=col. 5
anexa nr. 5a)

Valoarea consumului
de energie electricã,
care se
acoperã de la
bugetul de stat
[mii lei]

Verificat,
Direcþia controlului financiar de stat
Director,

5=col. 11
anexa nr. 5a)

Influenþele
valorice din
nerealizarea
randamentului
sistemului
[mii lei]

privind eliberarea subvenþiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia ºi puterea electricã consumatã pentru pomparea apei
din sistemele de desecare, ale agenþilor economici ºi instituþiilor publice din subordinea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
care au sisteme de desecare în afara patrimoniului Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, în luna .............................

Nr.
crt.

1.
2.

4

Reactivã
[Mvarh]

Valoarea
energiei ºi a
puterii electrice
consumate
[mii lei]

Verificat,
Direcþia generalã pentru agriculturã ºi alimentaþie Direcþia controlului financiar de stat
Director general,
Director,

Activã
[MWh]

Energia electricã
consumatã

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ ªI ALIMENTAÞIE

Director,

Total fãrã T.V.A.
Valoarea T.V.A.
Total cu T.V.A.

1

Nr.
crt.

1.
2.
3.

Staþia
de
pompare

consumurilor electrice ºi a consumurilor specifice realizate cu pomparea apei de la prizã pânã la hidrant în amenajãrile agenþilor economici ºi instituþiilor
publice din subordinea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, în afara patrimoniului Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, în luna ..........................

AGENTUL ECONOMIC .......................................
(Instituþia publicã) .................................................

14
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 72 bis

0

2.

Director,

Total fãrã T.V.A.
Valoarea T.V.A.
Total cu T.V.A.

1

Nr.
crt.

1.

Staþia
de
pompare

SITUAÞIA

Director economic,

2

Numãrul
facturii
(al procesuluiverbal)
3

4

Reactivã
[Mvarh]
5

Valoarea
energiei ºi a
puterii electrice
consumate
[mii lei]
6=5:3

Preþul
mediu
[lei/kWh]
7

Volumul
de
apã
pompatã
[mii m3]
8

Aprobat

9=3:7

Realizat

10=9Ð8

Depãºit

Consumul specific
(kWh/1000 m3)

11=7x10x6

Influenþa valoricã
a depãºirii
consumului
specific
[mii lei]

Verificat,
Direcþia generalã pentru agriculturã ºi alimentaþie Direcþia controlului financiar de stat
Director general,
Director,

Activã
[MWh]

Energia electricã
consumatã

consumurilor energetice ºi a consumurilor specifice realizate cu pomparea apei din sistemele de desecare
din afara patrimoniului Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, în luna .........................

AGENTUL ECONOMIC ...........................
(Instituþie publicã din subordinea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei)

ANEXA Nr. 5a)
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ANEXA Nr. 6

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
REGIA AUTONOMÃ A ÎMBUNÃTÃÞIRILOR FUNCIARE
SITUAÞIA

subvenþiilor ce se solicitã de la bugetul de stat, pentru luna ÉÉ...........
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Specificaþii

Propuneri

1. Cheltuielile stabilite pe baza planurilor tehnice aprobate de
Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare, prevãzute a
se finanþa de la bugetul de stat, potrivit bugetului de venituri
ºi cheltuieli aprobat pentru perioada .............., din care:
a) întreþinerea ºi repararea amenajãrilor de îmbunãtãþiri
funciare;
b) energie electricã pentru:
Ñ irigaþii
Ñ desecãri.
2. Subvenþii justificate prin deconturi la data de .....................,
din care:
a) întreþinerea ºi repararea amenajãrilor de îmbunãtãþiri
funciare;
b) energie electricã pentru:
Ñ irigaþii
Ñ desecãri.
3. Subvenþii solicitate pentru luna în curs, respectiv luna ........,
din care:
a) întreþinerea ºi repararea amenajãrilor de îmbunãtãþiri
funciare;
b) energie electricã pentru:
Ñ irigaþii
Ñ desecãri.
4. Subvenþii de primit de la bugetul de stat, pentru
luna ......... (1Ð2Ð3)
din care:
a) întreþinerea ºi repararea amenajãrilor de îmbunãtãþiri
funciare;
b) energie electricã pentru:
Ñ irigaþii
Ñ desecãri.
Director general,

Director general adjunct economic,
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