
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea 

ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale 

alocate acestor ajutoare de stat 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  

1. Descrierea 

situaţiei actuale 
       Prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/ 2010 privind măsuri financiare pentru 

reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu 

anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.74/2010, se 

stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în 

agricultură şi lista ajutoarelor de stat posibil de acordat. 

       Potrivit art.6 şi art.11 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/ 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, anual se stabilesc ajutoarele de stat care pot fi 

acordate din cele prevăzute, precum şi suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de 

stat, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

        Prin Hotărârea Guvernului nr.975/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.720 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au 

aprobat ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 

2012 şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat. 

           

         Anul de aplicare a măsurilor de bunăstare este cuprins în perioada 16 octombrie 

2011 -15 octombrie 2012, cu următoarele trimestre: 16 octombrie 2011- 15 ianuarie 

2012 – trim. I, 16 ianuarie – 15 aprilie 2012 – trim. II, 16 aprilie – 15 iulie 2012 – trim. 

III și 16 iulie - 15 octombrie 2012 – trim. IV. 

Pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor și 

porcinelor au fost stabilite următoarele plafoane: 

a) păsări – 246.480 mii lei. Având în vedere deconturile aferente primelor două 

trimestre, depuse la APIA, care însumează 253.600 mii lei, rezultă că suma 

alocată acoperă doar 97,1 % din valoarea totală aprobată. 

b) porcine – 170.000 mii lei. Având în vedere deconturile aferente primelor două 

trimestre, depuse la APIA, care însumează 204.900 mii lei, rezultă că suma 

alocată acoperă doar 82,9 % din valoarea totală aprobată. 

 

Din analiza utilizării fondurile alocate celorlalte forme de ajutor de stat, 

prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.975/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, rezultă următoarele: 

- la ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură: față de suma alocată de 

380.995 mii lei, se preconizează utilizarea a 290.995 mii lei, estimându-se o 

economie de 90.000 mii lei; 

- la plata primelor de asigurare: față de 42.549 mii lei, se preconizează o economie 

de 20.000 mii lei.  

2. Schimbări 

preconizate 

           Prezentul proiect modifică anexa la Hotărârea Guvernului nr.975/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, prin redistribuirea sumelor economisite pentru 

acoperirea deconturilor depuse aferente formelor de ajutor de stat pentru trimestrul II, 

unde s-au depășit plafoanele aprobate, și un disponibil pentru trim. III, respectiv: 

1. Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor: 246.480 mii + 

7.120 mii = 253.600 mii lei pentru acoperirea necesarului pe trim. II + un disponibil 

pentru trim. III de 37.480 mii lei = 291.080 mii lei 

2. Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei 

porcinelor:170.000 mii + 34.900 mii = 204.900 mii lei pentru acoperirea necesarului pe 

trim. II + un disponibil pentru trim. III de 30.500 mii = 235.400 mii lei 

3. Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură: 380.995 mii – 90.000 mii  = 

290.995 mii lei 
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Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Suma prevăzută în proiectul de act normativ se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012 și este prevăzută prevăzută la capitolul 83.01 

”Agricultură, Sivicultură și Vânătoare”, Titlul 40 „Subvenții”, art.40.15 „Sprijinirea producătorilor 

agricoli”. 

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 normetiv; 

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 aranjamente 

      Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

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 şi alte organisme 

implicate  

     În procesul de elaborare a proiectului 

de act normativ au avut loc consultări cu 

reprezentanţi ai asociaţiilor crescătorilor 

4. Plata primelor de asigurare: 42.549 mii  – 20.000 mii = 22.549 mii lei 

  

Menționăm că redistribuirea sumelor economisite se realizează în cadrul valorii 

totale a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.975/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv în limita sumei de 866.839 mii lei. 

            De asemenea, menționăm că această situație nu creează discriminări între 

beneficiarii formelor de ajutor de stat. 

3. Alte informaţii 

(**) 

Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macro-economic Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

 

3. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul  

4. Impactul social Nu este cazul  

5. Impactul asupra mediului (***) Nu este cazul 

6. Impactul asupra drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului 

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile 

Convenției europene a drepturilor omului și ale protocoalelor 

aditionale la aceasta, ratificate de România, precum si cu 

jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 
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de păsări și porcine. 

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 

     Având în vedere că obiectul actului 

normativ vizează susţinerea financiară a 

activităţilor agricole, au fost consultate 

organizaţiile profesionale şi parteneriale 

reprezentative. 

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. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 Proiectul este supus avizării Consiliului 

Legislativ 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ 

       Au fost respectate prevederile Legii 

nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

prin afişare pe site-ul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

       Acţiunea de informare se face prin 

afişarea pe site-ul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură. 

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 

 

Nu este cazul 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 

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 

competentelor instituţiilor existente 

   Instituţia publică responsabilă cu 

implementarea măsurilor cuprinse în 

proiectul de act normativ este Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură. 

2. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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În acest sens, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei 

la Hotărârea Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor 

agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, cu modificările și 

completările ulterioare, pe care îl supunem spre adoptare. 
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