
 

 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul și de colectare precum și 
termenele de plată aferente tarifului de îmbunătățiri funciare 

 
 

 
 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 7, alin.(2) și (7) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de 
îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 199/2012,  
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
Art. 1 
Se aprobă Normele metodologice privind modul de calcul şi de colectare precum şi termenele de 
plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 
Tariful de îmbunătăţiri funciare poate fi încasat prin compartimentele de specialitate ale 
administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor 
efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat 
prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministru, ministrul 
dezvoltării regionale și administrației publice, în temeiul căruia se vor încheia, la nivel local, 
protocoale între Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin structurile teritoriale ale acesteia şi 
consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat terenul pentru care se datorează tariful de 
îmbunătăţiri funciare. 

 
 
 
 

PRIM - MINISTRU 
 

Victor - Viorel PONTA 
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Anexa 
 
 

NORME METODOLOGICE 
privind modul de calcul şi de colectare precum şi termenele de plată aferente tarifului 

de îmbunătăţiri funciare 
 
 

 
CAPITOLUL I:  Dispoziţii generale 
 
Art. 1 - (1) Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează 
modul de calcul, de colectare și modalitatea de compensare, precum şi termenele de plată 
aferente tarifului de îmbunătățiri funciare, denumit în continuare tarif IF. 
(2) În conformitate cu art. 7, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 
modificată şi completat prin Legea nr. 199/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sau moştenitorii de drept ai acestora, 
după caz, sunt obligaţi să achite Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în 
continuare Agenţie, un tarif de îmbunătăţiri funciare, corespunzător următoarelor 
componente/categorii de lucrări: 
a) administrarea amenajărilor de irigaţii; 
b) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a 
apei prin pompare; 
c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare 
gravitaţională a apei; 
d) administrarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de combaterea eroziunii solului. 
(3) Beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sunt: 
a) beneficiari direcţi, deţinători de terenuri agricole şi/sau alte bunuri imobile în cadrul 
suprafeţei amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, conform Anexei nr. 1 la 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;  
b) beneficiari indirecţi, deţinători de terenuri agricole şi/sau alte bunuri imobile care 
beneficiază de influenţa indirectă a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare (care nu 
se regăsesc strict în arealul amenajat). 
(4) Tariful IF se calculează pentru fiecare din categoriile de lucrări prevăzute la art. 2, alin. (2), 
lit. b), c) şi d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi pentru suprafeţele stabilite conform prezentului act normativ; 
(5) Efectul lucrărilor de desecare - drenaj şi a celor de combatere a eroziunii solului se 
manifestă în mod direct pe toată suprafaţa amenajării şi în mod indirect în afara acesteia, fără 
să ţină seama de limitele de proprietate şi nu poate fi influenţat de voinţa deţinătorului de teren 
sau de voinţa administratorului amenajării de îmbunătăţiri funciare. 
(6) Filialele ANIF, prin unităţile de administrare, întocmesc/reactualizează situaţia 
suprafeţelor şi a beneficiarilor amplasaţi în zona de influenţă (directă şi indirectă) a efectului 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (harta beneficiarilor). 
(7) Suprafaţa suplimentară rezultată conform alin. (6) pe măsura determinării acesteia, va fi 
luată în considerare la calculul cuantumului tarifului IF. 
 
Art. 2 - (1) În calculul tarifului IF sunt incluse următoarele cheltuieli: 
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a) Capitolul I – Cheltuieli pentru exploatarea infrastructurii din fiecare amenajare de 
îmbunătăţiri funciare pentru fiecare componentă/categorie de lucrări de desecare cu evacuarea 
apei prin pompare şi desecare cu evacuarea apei gravitaţional şi cheltuieli pentru întreţinerea şi 
repararea infrastructurii din fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare pentru fiecare 
componentă/categorie de lucrări de desecare cu evacuarea apei prin pompare, desecare cu 
evacuarea apei gravitaţional şi combaterea eroziunii solului, altele decât cele prevăzute la 
Capitolele II şi III, după caz. 
b) Capitolul II – Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii din fiecare amenajare de 
îmbunătăţiri funciare pentru fiecare componentă/categorie de lucrări de irigaţii, desecare cu 
evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitaţional şi combaterea eroziunii 
solului, după caz. 
c) Capitolul III – Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii din fiecare amenajare de 
îmbunătăţiri funciare pentru  fiecare componentă/categorie de lucrări de irigaţii, desecare cu 
evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitaţional şi combaterea eroziunii 
solului, după caz. 
d) Capitolul IV – Cheltuieli materiale, altele decât cele cuprinse în Capitolele I, II şi III pentru 
fiecare filială a Agenţiei.  
(2) Cuantumul tarifului IF se calculează distinct, pentru fiecare dintre cele 4 
componente/categorii de lucrări prevăzute la art. 1, alin. (2), ca raport între suma cheltuielilor 
totale prevăzute la alin. (1) pentru fiecare componentă/categorie de lucrări şi suma suprafeţelor 
totale ale fiecărei componente/categorii de lucrări.  
(3) Calculul cheltuielilor prevăzute la alin. (1), lit. a) se face prin parcurgerea următoarelor 
etape: 
a) se determină volumul de apă necesar a fi evacuat ca medie a volumelor de apă evacuate în 
ultimii 5 ani pentru fiecare staţie de pompare; 
b) se determină necesarul de energie electrică pentru pomparea volumelor de apă stabilite la 
lit. a); 
c) în cazul depăşirii cantităţilor de energie electrică preliminată pe un an pentru evacuarea 
volumelor de apă într-o amenajare de desecare cu evacuarea apei prin pompare se vor 
atenţiona beneficiarii de teren din cadrul amenajării şi se va factura distinct acestora cantitatea 
de energie electrică consumată suplimentar; 
d) se determină volumele de lucrări pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii 
de îmbunătăţiri funciare;  
e) se determină cheltuielile totale pentru fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare şi fiecare 
componentă/categorie de lucrări. 
(4) Calculul cheltuielilor prevăzute la alin. (1), lit. b) se face prin parcurgerea următoarelor 
etape: 
a) se întocmeşte lista bunurilor din infrastructura de îmbunătăţiri funciare pentru care sunt 
necesare măsuri de protecţie; 
b) pentru fiecare din bunurile prevăzute la lit. a) se determină volumele de lucrări şi cuantumul 
cheltuielilor pentru operaţiunile prevăzute la Capitolul II, punctele 1 ÷ 6 din anexele nr. 2.1, 
2.2, 2.3 şi 2.4; 
c) se determină cheltuiala totală pentru fiecare amenajare şi fiecare componentă/categorie de 
lucrări. 
(5) Calculul cheltuielilor prevăzute la alin. (1), lit. c) se face prin parcurgerea următoarelor 
etape: 
a) se întocmeşte lista punctelor de pază din amenajarea de îmbunătăţiri funciare pentru care 
este necesară asigurarea pazei; 
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b) se determină cheltuielile pentru asigurarea pazei la fiecare punct de pază cuprins în lista 
prevăzută la lit. a); 
c) se determină cheltuiala totală pentru fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare şi fiecare 
componentă/categorie de lucrări. 
(6) Calculul cheltuielilor materiale prevăzute la alin (1), lit. d) se face pentru fiecare filială 
prin parcurgerea următoarelor etape:  
a) se calculează în funcţie de necesitatea asigurării condiţiilor corespunzătoare de 
administrare; 
b) se calculează cheltuielile materiale pe categorii de cheltuieli, conform Listei din Capitolul 
IV – cheltuieli materiale, altele decât cele cuprinse în capitolele I, II şi III. 
7) Administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare cuprinde totalitatea activităţilor 
desfăşurate de către Agenţie în vederea realizării condiţiilor necesare exploatării, întreţinerii şi 
reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de irigaţii, de 
desecare şi drenaj şi lucrărilor de combatere a eroziunii solului. 
(8) Categoriile de lucrări incluse în tariful IF pe baza cărora se întocmesc devize de lucrări 
pentru fiecare element de infrastructură se aprobă prin decizia directorului general al Agenţiei. 
(9) Determinarea volumelor fizice de lucrări se face în funcţie de periodicitatea lucrărilor de 
exploatare, întreţinere şi reparaţii într-un an de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare. 
(10) Devizele de lucrări se întocmesc pe baza cataloagelor şi indicatoarelor de norme de deviz 
în vigoare. Pentru lucrările care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz în vigoare 
se utilizează analize de preţ propuse de către filiale şi aprobate de directorul general al 
Agenţiei. 
 
Art. 3 - Autoritatea competentă pentru calculul, colectarea şi folosirea tarifului IF este 
Agenţia. 
 
Art. 4 - Valoarea tarifului IF se stabileşte astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor, să 
prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să 
promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu. 
 
CAPITOLUL II: Modul de calcul al cheltuielilor pentru exploatarea, întreţinerea, 
repararea, protecţia şi paza infrastructurii din fiecare amenajare de îmbunătăţiri 
funciare pentru fiecare componentă/categorie de lucrări de irigaţii, desecare cu 
evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitaţional şi de combaterea 
eroziunii solului, după caz, cât şi a cheltuielilor materiale, cuprinse în capitolele I, II, III 
şi IV 
 
Art. 5 - Categoriile de cheltuieli de administrare cuprinse în capitolele II şi III pentru 
realizarea protecţiei şi pazei infrastructurii de irigaţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.1, care face 
parte integrantă din prezentele norme.  
 
Art. 6 - Categoriile de cheltuieli cuprinse în capitolele I, II şi III pentru realizarea exploatării, 
întreţinerii, reparării, protecţiei şi pazei infrastructurii de desecare cu evacuarea apei prin 
pompare sunt prevăzute în anexa nr. 2.2. care face parte integrantă din prezentele norme.  
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Art. 7 - Categoriile de cheltuieli cuprinse în capitolele I, II şi III pentru realizarea exploatării, 
întreţinerii, reparării, protecţiei şi pazei infrastructurii de desecare cu evacuarea gravitaţională 
a apei sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. care face parte integrantă din prezentele norme.  
 
Art. 8 - Categoriile de cheltuieli cuprinse în capitolele I, II şi III pentru realizarea întreţinerii, 
reparării, protecţiei şi pazei infrastructurii de combatere a eroziunii solului sunt prevăzute în 
anexa nr. 2.4 care face parte integrantă din prezentele norme.  
 
Art. 9 - Valoarea cheltuielilor  prevăzute la art. 5-8 se determină pe bază de evaluări 
cantitative şi preţuri unitare pe articole de deviz pentru fiecare amenajare de îmbunătăţiri 
funciare din cadrul fiecărei filiale a Agenţiei. 
 
Art. 10 - Cheltuielile totale pe amenajări şi categorii de lucrări, prevăzute în anexele nr. 2.1, 
2.2, 2.3, şi 2.4 cuprinse în capitolele I, II şi III se centralizează pe fiecare filială conform 
anexei nr. 3: Centralizator Capitolele I, II şi III - cheltuieli totale pe amenajări şi categorii de 
lucrări, prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 incluse în tariful IF, care face parte 
integrantă din prezentele norme. 
 
Art. 11 - Cheltuielile totale pentru realizarea exploatării, întreţinerii, reparării, protecţiei 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi pentru asigurarea pazei acestei infrastructuri se 
determină prin însumarea cheltuielilor totale calculate pentru fiecare filială a Agenţiei, 
defalcate pentru fiecare categorie de lucrări conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din 
prezentele norme. 
 
Art. 12 - Cheltuielile materiale prevăzute la art. 2, alin. (1), lit. d) sunt cuprinse în anexa nr. 5: 
Lista cheltuielilor materiale - Capitolul IV, altele decât cele cuprinse în capitolele I, II şi III 
din anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4, incluse în calculul tarifului IF care face parte integrantă din 
prezentele norme. 
 
Art. 13 - (1) Valoarea cheltuielilor prevăzute la art. 12 se determină pe bază de evaluări 
cantitative şi preţuri unitare pentru fiecare filială a Agenţiei.  
(2) Defalcarea cheltuielilor materiale pentru fiecare filială, pe fiecare categorie de lucrări se 
face prin înmulţirea valorii cheltuielilor prevăzute la coloana 2, rândul 28 din anexa nr. 5 cu 
raportul dintre suprafaţa categoriei de lucrări prevăzută în anexa nr. 1 la filiala luată în calcul 
şi suprafaţa totală (directă şi indirectă) la categoria de lucrări pentru care se determină 
cheltuielile prevăzute la art. 2, alin. (1), lit. d) conform anexei nr. 6: Centralizator Capitolul 
IV, cheltuielile materiale, altele decât cele cuprinse în capitolele I, II şi III din anexele nr. 2.1, 
2.2, 2.3 şi 2.4, incluse în calculul tarifului IF care face parte integrantă din prezentele norme. 
 
Art. 14 - (1) Cuantumul tarifului IF pentru irigaţii se calculează ca raport dintre suma 
totalurilor cheltuielilor prevăzute la coloanele 2, 6, şi 10 din anexa nr. 4 şi cel din coloana 12 
din anexa nr. 6 şi suprafaţa totală prevăzută în coloana 5 din anexa nr. 1, conform machetei din 
anexa nr. 7: Calculul tarifului IF. 
(2) Cuantumul tarifului IF pentru desecare cu evacuarea apei prin pompare se calculează ca 
raport dintre suma totalurilor cheltuielilor prevăzute la coloanele 3, 7 şi 11 din anexa nr. 4 şi 
cel din coloana 13 din anexa nr. 6 şi suprafaţa totală prevăzută în coloana 8 din anexa nr. 1 
conform machetei din anexa nr. 7: Calculul tarifului IF. 
(3) Cuantumul tarifului IF pentru desecare cu evacuare gravitaţională a apei se calculează ca 
raport dintre suma totalurilor cheltuielilor prevăzute la coloanele 4, 8 şi 12 din anexa nr. 4 şi 
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cel din coloana 14 din anexa nr. 6 şi suprafaţa totală prevăzută în coloana 11 din anexa nr. 1, 
conform machetei din anexa nr. 7: Calculul tarifului IF. 
(4) Cuantumul tarifului IF pentru combaterea eroziunii solului se calculează ca raport dintre 
suma totalurilor cheltuielilor prevăzute la coloanele 5, 9 şi 13 din anexa nr. 4 şi cel din coloana 
15 din anexa nr. 6 şi suprafaţa totală prevăzută în coloana 14 din anexa nr. 1, conform 
machetei din anexa nr. 7: Calculul tarifului IF. 
 
Art.15 - (1) Calculul tarifului IF pentru terenurile amplasate în amenajări complexe de 
îmbunătăţiri funciare se stabileşte astfel: 
a) pentru suprafeţele deţinute de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare care se 
suprapun pe toate componentele/categoriile de lucrări ale amenajării complexe, beneficiarii 
plătesc tariful IF cu valoarea cea mai mare dintre valorile tarifului aferent fiecărei 
componente/categorii de lucrări. 
b) pentru suprafeţele deţinute de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în mod distinct 
pe fiecare componentă/categorie de lucrări, beneficiarii plătesc un tarif IF a cărui valoare este 
echivalentă cu suma produsului dintre suprafaţa pe care beneficiarul o deţine aferentă fiecărei 
componente/categorii de lucrări şi tariful IF aferent componentei/categoriei de lucrări 
respective. 
c) dacă în cadrul unei amenajări de îmbunătăţiri funciare există suprafeţe comune pentru mai 
mulţi beneficiari ai lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, deţinătorii de teren şi/sau de bunuri 
imobile, tariful IF datorat se împarte proporţional cu numărul de beneficiari. 
(2) În amenajările de irigaţii tariful IF datorat de către beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare se calculează numai pentru terenurile agricole. 
(3) Pentru suprafaţa terenurilor ocupată de lucrările de îmbunătăţiri funciare nu se calculează 
tariful IF. 
(4) Toate celelalte cazuri de excludere a suprafeţelor din calculul tarifului IF se vor analiza la 
nivel de Agenţie şi se vor înainta spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
(5) Tariful IF se calculează şi pentru capacităţile noi puse în funcţiune, prin recepţia la 
terminarea lucrărilor de investiţii din amenajările de irigaţii, desecare cu evacuarea apei prin 
pompare, desecare cu evacuare gravitaţională a apei şi cele de combatere a eroziunii solului. 
 
Art. 16 - Documentaţiile tehnice pentru aprobarea investiţiilor noi vor cuprinde capitole 
distincte, în vederea cuantificării efectelor investiţiei asupra întregii zone de influenţă, inclusiv 
consideraţii asupra îmbunătăţirii factorilor de mediu. Acestea vor fi cuprinse şi se vor 
evidenţia distinct în cadrul analizei beneficiu - cost, în sensul cerut de paragrafele 3, 4, 5 şi 6 
din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 
documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, cu modificările și completările ulterioare. 
  
Art. 17 - Nu se includ în calculul tarifului IF pentru organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi 
federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare la care a fost transmisă în proprietate sau 
folosinţă, la cerere, infrastructura de îmbunătăţiri funciare, cheltuielile aferente exploatării, 
întreţinerii, reparaţiilor, pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare (Capitolul I, 
II şi III).  
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CAPITOLUL III: Dispoziţii procedurale 
 
Art. 18 - Comunicări şi Notificări 
(1) În vederea aducerii la cunoştinţa beneficiarilor a obligaţiilor de plată privind tariful IF, în 
ultimul trimestru din anul în curs se transmite acestora o comunicare pentru obligaţia de plată 
reprezentând tariful IF pentru anul următor şi, după caz, eventuale accesorii aferente din anii 
anteriori. 
(2) În situaţia depăşirii termenului scadent de plată Agenţia va emite către beneficiari o 
notificare conform Anexei 8 ce constituie titlu de creanţă şi devine executorie de la data 
scadenţei. 
(3) Neachitarea la termenul scadent a obligaţiei de plată a tarifului IF conduce la plata de 
către debitor de accesorii precum penalităţi, dobânzi, majorări potrivit legislaţiei fiscale. 
 
Art. 19 - Facturarea tarifului IF şi a accesoriilor aferente se realizează după cum urmează:  
a) pentru încasările cu numerar se eliberează pe loc factura şi chitanţa aferentă; 
b) pentru încasările prin virament bancar sau prin compensare, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la încasarea sumelor de la beneficiari sau în numele beneficiarilor, Agenţia emite facturile 
de plată şi le transmite acestora; 
c) întocmirea şi transmiterea facturilor se poate face şi electronic, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare; 
d) odată cu facturarea sumelor încasate, se calculează şi se înscriu în factură şi accesoriile 
datorate la zi, stingerea acestora efectuându-se conform prezentului act normativ; 
e) în situaţia încasării sumelor datorate prin intermediul altui operator economic, pe bază de 
convenţii sau alte acte asemănătoare, aceste sume vor fi cuprinse în documentele pe baza 
cărora se stabileşte obligaţia de plată pentru bunurile livrate de operatorul economic respectiv. 
 
Art. 20 - Colectarea tarifului IF 
(1) Plătitor al tarifului IF este debitorul sau o altă persoană care, în numele debitorului său, 
potrivit legii, are obligaţia de a plăti, de a reţine şi de a vărsa, după caz, impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare.  
(2) Colectarea tarifului IF se realizează în felul următor: 
a) încasarea directă, numerar la casieria filialei/unitate de administrare, prin virament bancar 
sau prin depunere în contul şi banca indicate în comunicare şi/sau notificare;  
b) prin alte modalităţi decât încasarea directă pentru care Agenţia poate încheia orice fel de 
convenţii sau alte acte asemănătoare, contra unui comision, cu diverse instituţii locale şi/sau 
de stat, instituţii publice, furnizori de utilităţi etc. Acest comision se suportă din tariful IF, 
după caz, acolo unde Agenția nu are posibilitatea de încasare prin personalul propriu; 
c) încasare prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul 
de încasare a tarifului IF şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei 
activităţi se va reglementa printr-un protocol - cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor, în temeiul căruia 
se vor încheia la nivel local, protocoale între Agenţie, reprezentată prin filialele/unităţile de 
administrare ANIF, şi consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situată amenajarea de 
îmbunătăţiri funciare; 
d) prin compensarea sumelor datorate cu alte sume de încasat de la beneficiari şi de la alte 
instituţii, prin intermediul unei notificări/comunicări, în cazul depăşirii unor termene de plată 
şi nu numai. 
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Art. 21 - (1) Sumele datorate şi neachitate la termen de către beneficiari vor fi compensate cu 
sumele de orice natură cuvenite acestora din partea unor instituţii române. Prin sume datorate 
şi neachitate la termen se înţeleg acele sume reprezentând tariful IF şi accesoriile aferente care 
nu au fost încasate de Agenţie până la data încheierii convenţiei, precum şi sumele datorate de 
beneficiari către Agenţie aferente aceleiaşi perioade ca şi sumele cuvenite acestora. 
(2) Documentul prin care se realizează operaţiunea de compensare a sumelor datorate şi 
neachitate la termen de către beneficiari pe baza căruia se înregistrează aceste operaţiuni în 
contabilitatea instituţiilor române, a Agenţiei şi a beneficiarilor lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare este convenţia prevăzută în anexa nr.9. 
(3) În cazul în care au fost prevăzute facilităţi pentru plata în avans a sumelor datorate, 
Agenţia poate utiliza aceleaşi facilităţi în relaţiile cu toţi beneficiarii. 
(4) Agenţia poate solicita sprijin de la oricare instituţie română în vederea încasării sumelor 
restante. 
 
Art. 22 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia procedează la compensarea 
debitelor, reprezentând tariful IF, constatate de Agenţie, cu sumele cuvenite beneficiarilor 
terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de 
îmbunătăţiri funciare, cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute 
anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având 
ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat. 
 
Art. 23 - Compensarea sumelor reprezentând tariful IF, cu  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi alte instituţii, se face astfel: 
a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile române emit situaţii cu 
beneficiarii sumelor cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat şi le înaintează 
Agenţiei în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând sume datorate şi 
neachitate de către aceştia, pentru perioadele anterioare şi corespunzător perioadei pentru care 
sunt acordate şi sumele cuvenite, conform anexei nr. 10; 
b) în termen de maxim 30 zile de la primire, Agenţia are obligaţia să trimită instituţiilor 
române, ca urmare a constatării existenţei şi valorii debitului, convenţia pentru fiecare 
beneficiar înscriind suma datorată şi neachitată conform alin. a); 
c) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile române analizează sumele 
înscrise de Agenţie în situaţii şi diminuează plăţile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce 
reprezintă sume datorate şi neachitate; 
d) în urma aprobării, convenţia va fi transmisă astfel: un exemplar la Agenţie, un exemplar 
beneficiarului sumelor, iar al treilea exemplar rămâne la instituţia română în cauză; 
e) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile române astfel implicate, în baza 
convenţiei aprobate, virează Agenţiei suma compensată, cu ordin de plată; 
f) pentru asigurarea compensărilor sumelor datorate de beneficiari cu alte sume ce urmează a 
fi încasate de aceştia, Agenţia poate solicita sprijin de la alte instituţii. 
 
CAPITOLUL IV: Termene de plată 
 
Art. 24 - (1) Tariful IF se achită anual de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare până 
la data de 31 martie a fiecărui an. 
(2) Neachitarea în termen a tarifului IF determină calcularea de penalităţi şi accesorii de către 
Agenţie conform legislaţiei fiscale. 
(3) Suma datorată se va încasa în lei, la termenele şi contul indicat în comunicare/notificare. 
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(4) Sumele datorate de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare pot fi achitate şi în 
maxim 4 tranşe anuale, astfel: 
a) sumele datorate de beneficiarii existenţi la începutul anului, al căror cuantum este egal sau 
sub valoarea de 500 lei/an/beneficiar, se vor datora într-o singură tranşă anuală, cu scadenţa la 
primul termen de plată din cursul anului următor;  
b) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum este între 500,01 lei şi 1.000 
lei/an/beneficiar, se vor datora în două tranşe anuale egale, în condiţiile art. 24, alin. (4), lit. a); 
c) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum este între 1.000,01 lei şi 1.500 
lei/an/beneficiar, se vor datora în trei tranşe anuale egale, în condiţiile art. 24, alin. (4), lit. a); 
d) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum se situează peste valoarea de 1.500,01 
lei/an/beneficiar, se vor datora în patru tranşe anuale egale, în condiţiile art. 24, alin. (4), lit. a).  
(5) Pentru beneficiarii înregistraţi în cursul anului curent, scadenţa termenului de plată se 
stabileşte conform alineatelor precedente dacă este posibil, considerând numărul de tranşe 
rămase până la sfârşitul anului, sau se împarte în tranşe egale în situaţia în care nu se 
încadrează în precizările anterioare. 
(6) În cazul în care termenul de plată a obligaţiei de plată expiră într-o zi nelucrătoare, plata se 
consideră în termen, dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare. 
(7) Scadenţa tranşelor anuale se stabileşte ca fiind ultima zi de la sfârşitul fiecărui trimestru. 

 
Art. 25 - Stingerea obligaţiilor de plată se face distinct, pentru fiecare sumă datorată în parte, 
în ordinea vechimii acestora, astfel: 
a) restanţele din anii precedenţi, odată cu accesoriile aferente, datorate potrivit prezentului act 
normativ;  
b) restanţele anului curent, odată cu accesoriile aferente, datorate potrivit prezentului act 
normativ; 
c) sumele curente datorate la termenele legale de plată;  
d) sumele cu termene scadente viitoare.  
 
Art. 26 - Soldul tarifului IF rămas neutilizat la finele anului se evidenţiază într-un cont 
distinct, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. 
 
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale 
 
Art. 27 - (1) Până la data de 31 iulie a fiecărui an, filialele Agenţiei, în baza prezentelor norme 
metodologice, calculează pentru anul următor cheltuielile aferente tarifului IF. 
(2) Cheltuielile aferente tarifului IF calculate de filiale vor fi transmise unităţii centrale a 
Agenţiei până la data de 10 august a fiecărui an. 
(3) Cuantumul tarifului IF se calculează şi se plăteşte distinct, pentru fiecare dintre cele 4 
componente/categorii de lucrări prevăzute la art. 1, alin. (2). 
(4) Cuantumul tarifului IF se aprobă anual de către Agenţie, până la data de 31 august a 
fiecărui an pentru anul următor, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a. 
(5) În cazul în care între data stabilirii cuantumului tarifului IF şi data transmiterii 
comunicărilor privind obligaţia de plată a tarifului IF apar modificări ale principalelor 
categorii de cheltuieli, care conduc la o majorare sau o reducere a cuantumului total al tarifului 
IF cu ±10%, aceste tarife se vor ajusta în termen de 30 de zile de la data apariţiei 
circumstanţelor ce determină necesitatea acestor modificări, prelungind termenul de 
transmitere a comunicărilor în mod corespunzător. 
(6) Orice modificare a tarifului IF intervenită după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al 
României se va transmite spre publicare în termen de 5 zile de la aprobarea acestuia. 
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(7) Cuantumul tarifului IF pentru anul 2013 se calculează pentru suprafeţele amenajate cu 
lucrări de îmbunătăţiri funciare stabilite conform pct. 5  din Legea nr. 199/2012 şi se transmite 
pentru publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în termen de 5 zile de la 
aprobare. 
 
Art. 28 - Sumele încasate şi facturate din tariful IF şi accesoriile aferente constituie venituri în 
contabilitatea Agenţiei iar stabilirea, verificarea, colectarea, soluţionarea contestaţiilor, precum 
şi procedura de executare silită se realizează de Agenţie în conformitate cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. 
 
Art. 29 - Anual, în limita fondurilor colectate cu titlu de tarif IF, Agenţia poate aloca minim 
2% pentru efectuarea de studii, cercetări şi expertize asupra amenajărilor de îmbunătăţiri 
funciare existente sau în curs de execuţie, în vederea determinării sau actualizării zonelor de 
influenţă, a impactului acestor lucrări asupra mediului înconjurător.  

 
Art. 30 - În vederea ducerii la îndeplinire a prezentelor norme, Agenţia este autorizată să 
angajeze cheltuieli în limita prevederilor bugetare anuale pentru achiziţii şi întreţinere 
programe informatice, consultanţi externi, achiziţii servicii de curierat, servicii poştale, de 
promovare, de facturare, încasare, alte cheltuieli necesare, după caz, cu aprobarea directorului 
general sau ordonatorului principal de credite. 
 
Art. 31 Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 fac parte integrantă din 
prezentele norme metodologice. 
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Anexa nr. 1 

Lista 
suprafeţelor defalcate pe filiale şi componente/categorii de lucrări 

 

Nr. 
crt. 

Filiala de 
îmbunătăţiri 

funciare 

Total 
suprafaţă                

  ha 

din care, pe componente/categorii de lucrări 

Irigaţii Desecare cu evacuarea 
apei prin pompare 

Desecare cu evacuare 
gravitaţională a apei CES 

Totală 
Din care: Totală 

irigaţii 
Din care: Totală 

DP 
Din care: Totală 

DG 
Din care: Totală 

CES 
Din care: 

directă indirectă directă indirectă directă indirectă directă indirectă directă indirectă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
n                 

TOTAL                
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Anexa nr. 2.1 
ANIF Filiala …………………............ 
 

LISTA 
cheltuielilor de administrare din capitolele II şi III cuprinse în tariful IF - amenajări de irigaţii 

pentru anul………….. 
 

Denumirea amenajării de îmbunătăţiri funciare 
Suprafaţa totală 

 
ha 

din care: 

directă 
ha 

indirectă 
ha 

      

 
 
Capitolul II – Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii de irigaţii 

Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
Estimată 

-lei- 
0 1 2 
1 Asigurarea energiei electrice pentru epuizmente   

2 
Asigurarea energiei electrice pentru realizarea serviciilor interne: iluminatul din 
staţiile de pompare de bază, de repompare, de punere sub presiune, plutitoare, 
cantoane de exploatare şi încălzire tehnologică 

  

3 
Reparaţii împrejmuiri la clădiri staţii de pompare, noduri hidrotehnice, cantoane 
de exploatare 

  

4 Reparaţii la acoperişuri la staţiile de pompare şi cantoane de exploatare   

5 Înlocuit geamuri sparte la staţiile de pompare şi cantoane de exploatare   

6 
Cheltuieli privind dezmembrările totale sau parțiale ale infrastructurii de irigații, 
transportul bunurilor dezmembrate în vederea depozitării în locuri special 
amenajate și/sau repunerea în stare de funcțiune a acestora. 

 

7 
Alte cheltuieli care asigură protecţia infrastructurii de irigaţii cu aprobarea 
directorului general al Agenţiei în limita a 5% din valoarea pct.1-5, Capitolul II. 

  

8 TOTAL Capitolul II   
 
 
Capitolul III – Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii de irigaţii 
Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
- lei - 

0 1 2 

1 

Paza lucrărilor conform inventarului preluat de la Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare – RA pe bază de protocol, din infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare care deserveşte suprafeţele amenajărilor din Anexa nr.1 la 
prezentele norme. 

  

2 TOTAL Capitolul III   
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Anexa nr. 2.2 
ANIF Filiala …………………….......... 

 
LISTA 

 

cheltuielilor din capitolele I, II şi III cuprinse în tariful IF - amenajări de desecare cu evacuare a apei prin 
pompare pentru anul…………… 

Denumirea amenajării de îmbunătăţiri funciare 
Suprafaţa totală 

ha 
din care: 

directă 
ha 

indirectă 
ha 

      
 

Capitolul I – Cheltuieli de exploatare, întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de desecare cu evacuare a apei 
prin pompare 

Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
-lei- 

0 1 2 
1 Cheltuieli de exploatare   

2 Cheltuieli de întreţinere   

3 Cheltuieli de reparaţii  
 TOTAL Capitolul I   

 
Capitolul II – Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii de desecare cu evacuare a apei prin 

pompare 
Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
-lei- 

0 1 2 
1 Asigurarea energiei electrice pentru epuizmente   

2 
Asigurarea energiei electrice pentru realizarea serviciilor interne: iluminatul din staţiile 
de pompare reversibile, staţii de pompare de evacuare, de repompare,de drenaj, cantoane 
de exploatare şi încălzire tehnologică 

  

3 Reparaţii împrejmuiri la clădiri staţii de pompare, noduri hidrotehnice, cantoane de 
exploatare 

  

4 Reparaţii la acoperişuri la staţiile de pompare şi cantoane de exploatare   
5 Înlocuit geamuri sparte la staţiile de pompare şi cantoane de exploatare   

6 
Cheltuieli privind dezmembrările totale sau parțiale ale infrastructurii de desecare cu 
evacuarea apei prin pompare, transportul bunurilor dezmembrate în vederea depozitării 
în locuri special amenajate și/sau repunerea în stare de funcțiune a acestora. 

 

7 Alte cheltuieli care asigură protecţia infrastructurii de desecare cu aprobarea directorului 
general al Agenţiei în limita a 5% din valoarea Capitolului I 

  

8 TOTAL Capitolul II   
 
Capitolul III – Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii de desecare cu evacuare a apei prin pompare 
Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
- lei - 

0 1 2 

1 
Paza lucrărilor conform inventarului preluat de la Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare – RA pe bază de protocol, din infrastructura de îmbunătăţiri 
funciare care deserveşte suprafeţele amenajărilor din Anexa nr.1 la prezentele norme. 

  

2 TOTAL Capitolul III   
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Anexa nr. 2.3 
ANIF Filiala …………………….......... 

 
LISTA 

 
cheltuielilor din capitolele I, II şi III cuprinse în tariful IF - amenajări de desecare cu evacuarea gravitaţională 

a apei pentru anul………… 
 

Denumirea amenajării de îmbunătăţiri funciare 
Suprafaţa totală 

 
ha 

din care: 

directă 
ha 

indirectă 
ha 

      

Capitolul I – Cheltuieli de exploatare, întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de desecare cu evacuarea 
gravitaţională a apei 

Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
-lei- 

0 1 2 

1 Cheltuieli de exploatare   

2 Cheltuieli de întreţinere   

3 Cheltuieli de reparaţii  

 TOTAL Capitolul I   
Capitolul II – Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii de desecare cu evacuarea gravitaţională a 
apei 

Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
-lei- 

0 1 2 

1 
Asigurarea energiei electrice pentru iluminatul din clădiri/cantoane de 
exploatare şi pentru încălzire  

  

2 Reparaţii împrejmuiri la clădiri noduri hidrotehnice, cantoane de exploatare   

3 Reparaţii la acoperişuri cantoane de exploatare   
4 Înlocuit geamuri sparte la cantoane de exploatare   

5 
Alte cheltuieli care asigură protecţia infrastructurii de desecare cu aprobarea 
directorului general al Agenţiei în limita a 5% din valoarea Capitolului I. 

  

6 TOTAL Capitolul II   
Capitolul III – Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii de desecare cu evacuarea gravitaţională a apei 

Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
- lei - 

0 1 2 

1 

Paza lucrărilor conform inventarului preluat de la Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare – RA pe bază de protocol, din infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare care deserveşte suprafeţele amenajărilor din Anexa nr.1 
la prezentele norme. 

  

2 TOTAL Capitolul II   
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Anexa nr. 2.4 
ANIF Filiala ………………….......... 
 
 

LISTA 
cheltuielilor din capitolele I, II şi III cuprinse în tariful IF - amenajări de combaterea eroziunii solului 

pentru anul……………. 

Denumirea amenajării de 
îmbunătăţiri funciare 

Suprafaţa totală 
 

ha 

din care: 

directă 
ha 

indirectă 
ha 

      

Capitolul I – Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de combaterea eroziunii solului 
Nr. 
crt. 

Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 
-lei- 

0 1 2 

1 Cheltuieli de întreţinere   

2 Cheltuieli de reparaţii  

 TOTAL Capitolul I   
Capitolul II – Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii de combaterea eroziunii solului 
 
Nr. 
crt. Denumirea categoriei de cheltuieli 

Valoarea 
 

-lei- 
0 1 2 

1 Asigurarea energiei electrice pentru iluminatul din clădiri/cantoane de 
exploatare, noduri hidrotehnice şi pentru încălzire 

 

2 Reparaţii împrejmuiri la cantoane de exploatare 
  

3 Reparaţii la acoperişuri la cantoane de exploatare   

4 Înlocuit geamuri sparte la cantoane de exploatare   

5 
Alte cheltuieli care asigură protecţia infrastructurii de  combaterea eroziunii 
solului cu aprobarea directorului general al Agenţiei în limita a 5% din 
valoarea Capitolului I.   

6 TOTAL Capitol II            
Capitolul III – Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii de combaterea eroziunii solului 
Nr. 
crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea 

- lei - 

0 1 2 

1 

Paza lucrărilor conform inventarului preluat de la Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare – RA pe bază de protocol, din infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare care deserveşte suprafeţele amenajărilor din Anexa nr.1 
la prezentele norme. 

  

2 TOTAL Capitolul III   
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Anexa nr. 3  
ANIF Filiala …………………................ 
 
 

Centralizator 
 
 

Capitolele I, II şi III - cheltuieli totale pe amenajări şi componente/categorii de lucrări,  prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 incluse în tariful IF 
pentru anul……………. 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
amenajării de 
îmbunătăţiri 
funciare 

Capitolul I – Cheltuieli de exploatare, 
întreţinere şi reparare a infrastructurii 
de: 
 

- lei - 

Capitolul II – Cheltuieli pentru 
realizarea protecţiei infrastructurii de: 
 
 

- lei - 

Capitolul III – Cheltuieli pentru 
asigurarea pazei infrastructurii de: 
 
 

- lei - 
Irigaţii Desecare cu 

evacuare a 
apei prin 
pompare 

Desecare cu 
evacuare   

gravitaţională 
a apei 

CES Irigaţii Desecare 
cu 

evacuare a 
apei prin 
pompare 

Desecare cu 
evacuare 

 gravitaţională 
a apei 

CES Irigaţii Desecare cu 
evacuare a 
apei prin 
pompare 

Desecare cu 
evacuare 

gravitaţională  
a apei 

CES 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                   
2                   
                    
                    
n                   
  Total                   
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Anexa nr. 4  
 
 
ANIF Filiala …………………................ 

Centralizator 
 

Capitolele I, II şi III - cheltuieli totale pe filiale,  prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 incluse în tariful IF, 
pentru anul ……………………… 

 
Nr. 
crt. 

Filiala ANIF Capitolul I – Cheltuieli de exploatare, 
întreţinere şi reparare a infrastructurii 
de: 

- lei - 

Capitolul II – Cheltuieli pentru 
realizarea protecţiei infrastructurii de: 
 

- lei - 

Capitolul III – Cheltuieli pentru 
asigurarea pazei infrastructurii de: 
 

- lei - 
Irigaţii Desecare cu 

evacuare a 
apei prin 
pompare 

Desecare cu 
evacuare   

gravitaţională 
a apei 

CES Irigaţii Desecare 
cu 

evacuare a 
apei prin 
pompare 

Desecare cu 
evacuare 

 gravitaţională 
a apei 

CES Irigaţii Desecare cu 
evacuare a 
apei prin 
pompare 

Desecare cu 
evacuare 

gravitaţională  
a apei 

CES 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1                   
2              
              
              
              
              
              
n              

TOTAL             
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Anexa nr. 5 
ANIF Filiala /Unitatea Centrala……………………................. 

 
LISTA 

Capitolul IV - cheltuieli materiale, altele decât cele cuprinse în capitolele I, II şi III din anexele nr. 
2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 incluse în calculul tarifului IF pentru anul…………. 

 

Nr. 
crt. Denumirea categoriei de cheltuieli 

Valoarea 
estimată 

- lei - 
0 1 2 
1 Deplasări, detaşări, transferuri  

2 Impozit / taxa clădiri   
3 Impozit / taxa teren   
4 Taxe radio-telefon   
5 Taxe circulaţie auto / impozite auto   
6 Materiale pentru întreţinere şi curăţenie   
7 Rechizite, furnituri de birou şi calculator   
8 Cheltuieli poştale şi telefon   
9 Revizii calculatoare + abonamente   
10 Programe informatice şi întreţinerea acestora   
11 Cheltuieli materiale pentru protecţia muncii   
12 Cheltuieli cu transportul personalului la şi de la locul de muncă   
13 Cheltuieli pentru încălzit   

14 Energie electrică pentru iluminat interior şi exterior la sedii şi alte spaţii 
conexe şi menţinerea sub tensiune a consumatorilor tehnologici   

15 Apă, canal, salubritate   
16 Materiale şi piese de schimb pentru funcţionarea mijloacelor de transport   

17 Autorizarea mijloacelor fixe de uz casnic şi gospodăresc (centrale termice, 
electrice, încălzire utilităţi)   

18 Uzură, întreţinerea şi repararea obiectelor de inventar   
19 Autorizaţii de mediu, sanitara, PSI, etc.   
20 Amortizări   

21 
Expertize, autorizaţii de funcţionare, despăgubiri tehnologice conform art. 34, 
alin. 3 din Legea nr.138/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

  

22 Asigurări de bunuri mobile, imobile, personal, etc. (asigurări de orice natură)   

23 Debite reprezentând costuri accesorii aferente activităţii desfăşurate, cuvenite 
creditorilor de orice natură   

24 Alte impozite, taxe, comisioane şi asimilate (accize, TVA nedeductibil, etc.)   

25 
Cheltuieli cu publicitatea pentru aplicarea alin. (4), art. 39 din Legea 
îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Nr. 
crt. Denumirea categoriei de cheltuieli 

Valoarea 
estimată 

- lei - 

26 Cheltuieli legate de scoaterea din funcțiune a infrastructurii de îmbunătățiri 
funciare și/sau dezmembrarea în vederea valorificării acesteia potrivit legii.  

27 Alte cheltuieli materiale (5% din valoarea Capitolului I, cu aprobarea 
directorului general al Agenţiei)  

28 TOTAL Capitolul IV   
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Anexa nr. 6 
                                                                                                          Centralizator 
    Capitolul IV, cheltuielile materiale, altele decât cele cuprinse în capitolele I, II şi III din anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 incluse în calculul tarifului IF 

pentru anul …………………. 
 

Nr. 
crt. 

Filiala de 
îmbunătăţiri 
funciare/Uni
tatea 
Centrala 

Suprafaţa           
Totală 

 
 
 

ha 

din care: 

% 
irigaţii 
din total 

% 
 DP 
din 
total 

% 
 DG 
din 
total 

% CES 
din 
total  

Capitolul IV Cheltuieli materiale, altele decât cele 
cuprinse în capitolele I, II şi III 

Irigaţii 

Desecare 
cu 

evacuare a 
apei prin 
pompare 

Desecare 
cu 

evacuare   
gravitaţio
nală a apei 

CES 

Total 
 
            
- lei - 

din care:  

Irigaţii 

Desecare 
cu 

evacuare a 
apei prin 
pompare 

Desecare 
cu 

evacuare   
gravitaţio
nală a apei 

CES 

0 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7= 3/2x100 8= 
4/2x100 

9= 
5/2x100 

10= 
6/2x100 11 12=11x7

/100 13=11x8/100 14=11x9/100 15=11x10
/100 

1                

2                

3                

                

                

                 

                 

                 

n                 

TOTAL               
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Anexa nr.7 

 
Calculul tarifului IF 

pentru anul………………….  
 
 

Categoria de 
lucrări 

Capitolul I  
- Cheltuieli 

de 
exploatare, 
întreţinere 
şi reparare 

prevăzute în 
anexa nr. 4 

 
 

-lei- 

Capitolul 
II  - 

Cheltuieli 
pentru 

realizarea 
protecţiei 
prevăzute 
în anexa 

nr. 4 
 

-lei- 

Capitolul 
III  - 

Cheltuieli 
pentru 

realizarea 
pazei 

prevăzute 
în anexa 

nr. 4 
 

-lei- 

Capitolul IV 
Cheltuieli 
materiale, 

altele decât 
cele cuprinse 
în capitolele 

I, II şi III 
prevăzute în 
anexa nr. 6 

 
-lei- 

Total 
cheltuieli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -lei- 

Suprafaţa  
totală 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ha - 

Cuantumul 
tarifului IF 
pentru anul 
………….  

 
 
 
 
 
 

  lei/ha 
0 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5/6 

Irigaţii           
Desecare cu 
evacuare a 
apei prin 
pompare 

 

  

       

Desecare cu 
evacuare   
gravitaţională 
a apei 

 

  

    

Combaterea 
eroziunii 
solului 
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Anexa nr. 8 

 
 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
Filiala ………………….………………… 
 
 
 
 
Agenţia Naţionala de Îmbunătăţiri Funciare, instituţie publică înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, în 
temeiul art. 7 , alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
199/2012, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. …......./2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind  modul de calcul și de colectare precum şi termenele de plată aferente tarifului 
de îmbunătăţiri funciare emite următoarea: 
 

 
NOTIFICARE 

 
 
Denumire beneficiari……………………………........., CUI/CNP..................................................... 
cu sediul/domiciliu în localitatea ..……………….., strada………………………….......…, nr. ........., 
Judeţul ……………………………….., în temeiul prevederilor legale precizate mai sus, aveaţi 
obligaţia de a achita pentru anul .......…, Tariful de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare 
Tariful IF, în sumă de …….. lei, calculat pentru: 
 

a) administrarea amenajărilor de irigaţii  - .......   hectare; 
b) administrarea, exploatarea, întreţinerea si repararea amenajărilor de desecare cu 

evacuare a apei prin pompare  - ....... hectare; 
c) administrarea, exploatarea, întreţinerea si repararea amenajărilor de desecare cu 

evacuare gravitaţionala a apei  - ….... hectare; 
d) administrarea, întreţinerea si repararea lucrărilor de combatere a eroziunii solului - 

..... hectare. 
 
Tariful IF se va achita în contul …………………. deschis la …………………………………. 
……………………………. 
Tariful precizat mai sus, trebuia achitat până la data de ………….., dată la care Agenţia va calcula 
penalităţi de întârziere în cuantumul prevăzut de legislaţia fiscală.   
 
Prezenta notificare reprezintă titlu executoriu. 
 
 
 

Reprezentanţi ANIF 
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Anexa nr. 9 
Instituţia română ................... 
Sediul ............................... 
Codul fiscal ......................... 
 
                                                                                                                 Se aprobă 
                                                                                                   pentru suma de ................. lei 
                                                                                               Ordonatorul principal de credite, 
                                                                                                             ................................. 
 
                         

CONVENŢIA Nr. ......../…............ 
de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând sume datorate 

şi neachitate la termen de către beneficiarii de lucrări 
de îmbunătăţiri funciare  

 
 

pentru ..........................................*) 
 
──────────────────────────────────────────────────────── 
                  Explicaţii                                                                                                    Suma 
                                                                                                                                      - lei - 
──────────────────────────────────────────────────────── 
 1. Instituţia română:……………….. 
 
Suma propusă pentru compensare:                                                         ……………………….. 
 
 
  Director general,           Director economic, 
       ....................                   .................... 
 
 
 
 
  2. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
 
  2.1. Suma reprezentând suma datorată şi neîncasată la termen:                  ………………………… 
 
 
  Confirmăm realitatea şi exactitatea datelor înscrise, 
   
    Director general,             Director economic, 
       …..................                   ....................... 
 
──────────────────────────────────────────────────────── 
*) Denumirea beneficiarului de lucrări de îmbunătăţiri funciare  
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Anexa nr. 10 
 
 
 
 
Instituţia română ................... 
Sediul ............................... 
Codul fiscal ......................... 
 
 
 

SITUAŢIA* 
cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând…………………………………… 

aferent perioadei ........................................... 
 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea beneficiarului de 
lucrări de îmbunătăţiri funciare 

Cod numeric 
personal/CUI 

Suma cuvenită 
 

-lei- 

Obs. 
 

0 1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
….. 
n. 

    

TOTAL   
*Situaţia se poate adapta funcţie de elementele necesare fiecărei instituţii 

                                                                          
 
                                                                  1) Debite restante …................……………………….. lei 
                                                                  2) Debite aferente perioadei ……………………....….. lei 
                                                                  TOTAL debite(1+2) ………………………....……….. lei 
 
 
                                                           
 
 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
                                                                                                         

 Director General, 
                                                                                                     

           ……...................... 
 



 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 
 
Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul 
şi de colectare precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare 
 
Secţiunea a 2 a  
Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale 
 
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare este instituţie publică cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care exploatează, administrează, 
întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al 
statului declarate de utilitate publică şi pe cele prevăzute la art. 39 alin. (6) din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.199/2012. 
Potrivit prevederilor art. 7, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, beneficiarii terenurilor deținute în baza 
unui titlu valabil de proprietate ori de folosință în amenajările de îmbunătățiri funciare sau în 
afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrări de îmbunatățiri funciare sunt 
obligați să achite Agenției un tarif de îmbunătățiri funciare, denumit Tariful IF, 
corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări : 

a) administrarea amenajărilor de irigații; 
b) administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu 
evacuare a apei prin pompare; 
c) administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu 
evacuare gravitațională a apei; 
d) administrarea, întreținerea și repararea lucrărilor de combatere a eroziunii solului.   

 
Cuantumul Tarifului IF urmează a se calcula distinct, pentru fiecare dintre cele 4 
componente/categorii de lucrări enumerate mai sus.  
Sumele astfel colectate vor finanța cheltuielile de administrare a amenajărilor de irigații, 
cheltuieli de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de desecare cu evacuare a apei 
prin pompare și desecare cu evacuare gravitațională a apei, cheltuieli de întreținere și 
reparații a amenajărilor de combaterea a eroziunii solului care sunt administrate de Agenție.  
 
2. Schimbări preconizate 
Sumele colectate rezultate prin aplicarea Tarifului IF, vor constitui venituri proprii ale 
Agenţiei și vor determina implicarea directă a beneficiarilor lucrărilor de îmbunătățiri 



funciare, asigurând exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare. 
Tariful de îmbunătăţiri funciare poate fi încasat prin compartimentele de specialitate ale 
administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a 
cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un 
protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în temeiul căruia 
se vor încheia, la nivel local, protocoale între Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, 
prin structurile teritoriale ale acesteia şi consiliile locale pe a căror rază teritorială se află 
situat terenul pentru care se datorează tariful de îmbunătăţiri funciare. 
3. Alte informaţii   

Proiectul nu se referă la acest subiect. 
 
Secţiunea a 3 a 
Impactul socioeconomic al proiectului  de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic. 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 
 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat.    
Proiectul nu se referă la acest subiect. 
 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
     Proiectul nu se referă la acest subiect. 

 
3. Impactul social 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 
 

4. Impactul asupra mediului 
Proiectul nu se referă la acest subiect. 
 

5. Alte informaţii 
Proiectul nu se referă la acest subiect. 

 
Secţiunea a 4-a. 
Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat,  atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)                                                                                                                                 

- Mii lei - 

Indicatori Anul 
curent Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

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 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
  (i) contribuţii de asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

 

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

 
 



a) buget de stat, din acesta: 
  (i) cheltuieli de  personal 
 (ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
  (i) cheltuieli de personal 
  (ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

   (i) cheltuieli de personal  
  (ii) bunuri şi servicii 

 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
 a) buget de stat 
 b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi /sau 
cheltuielilor bugetare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

7. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

 
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. 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 
 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare.  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

5.Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

 
Secţiunea a 6 a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ. 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare și alte organisme implicate. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 
 



2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul proiectului de act normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 
 

3.Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia 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.  

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 
 

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 
 

5.Informatii privind avizarea de către: 
a) Consiliul legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenței 
e) Curtea de Conturi 

Prezentul act normativ va fi avizat 
favorabil de Consiliul Concurenței și de 
Consiliul Legislativ  

 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

 
Secţiunea a 7 a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 
1.Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 
 

3.Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

 
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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 
 

2.Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

 



 
În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem 
spre adoptare. 
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