
NOTA DE FUNDAMENTARE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

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

1. Descrierea situatiei 
actuale

2. Schimbari preconizate /

  

Hotarâre a Guvernului privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de 
vita din zonele defavorizate

       Prin Hotarârea Guvernului nr. 755/2010, publicata în M    orul Oficial 
al României, Partea I, nr.543 din data de 3 august 201 , s-a stabilit schema de 
ajutor specific acordat producatorilor de lapte din zonele defavorizate, 
conform prevederilor art. 68 alin.(1) lit.b din

.

         Prin prezentul proiect, crescatorii de vaci de lapte si sau de bivolite de 
lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau din metisii acestora, cu 
exploatatii cu cod ANSVSA localizate în zonele defavor zate din România, 
beneficiaza de un ajutor specific pentru a compensa de avantajele specifice 
zonei, în vederea mentinerii nivelului actual al efectivelor de animale si 
productiilor acestora, sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata 
anual, în functie de efectivul de animale detinut/beneficiar/categorie din 
urmatoarele categorii:

a) vaci de lapte;
b) bivolite de lapte;
c) taurine din rase de carne si metisii acestora: vaci din rase de carne, 

tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase 
de carne         

          Largirea categoriei de beneficiari a avut în vedere:
- reorientarea crescatorilor de taurine de lapte înspre productia de carne care 
se preteaza zonelor defavorizate;
- pregatirea crescatorilor de taurine pentru perioada în care se elimina 
sistemul cotelor de lapte;
- evitarea disparitiei speciei bubaline, care este în declin, dar care este 
adaptata zonelor defavorizate.
      Pentru a beneficia de ajutorul specific, crescatorii t ebuie sa detina un 
efectiv de animale:
- cuprins între doua si 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar;
- de maxim 50 capete femele din specia bivolite de lapte, pe beneficiar;
- de maxim 90 capete pe beneficiar, constituit,dupa caz, din vaci din rase de 
carne si/sau tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase 
de carne.
       Pentru animalele din categoria taurine din rase de carne si metisii 
acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne 
si/sau metisi cu rase de carne ajutorul specific se acorda:
a) o singura data pentru categoria de vârsta a animalului  pentru tineretul 
mascul si/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni  existent sau iesit din 
exploatatie în perioada 1 iulie a anului calendaristic precedent -15 august a 
anului în care se solicita ajutorul specific;
b) anual, pentru vaci din rase de carne,
categorii care sunt conforme Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului.       
       Prin exceptie, în  anul 2012, se solicita ajutor specific pentru tineretul 
mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, existent 

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 
al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de a   or 
direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a  
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 
(CE) si de abrogare a  Regulamentului (CE) nr. 1782/2003
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sau iesit din exploatatie în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012.
      Efectivele de animale pentru care se acorda ajutorul specific, în functie de 
fiecare categorie, stabilite în prezentul proiect, sunt conform legislatiei 
europene si în concordanta cu structura dimensionala medie a exploatatiilor 
specifice zonelor defavorizate evidentiate în datele statistice operative ale 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
      Perioada de depunere a cererilor este 01 iulie -15 august a anului pentru 
care se face solicitarea ajutorului specific.
      Cuantumul ajutorului specific se calculeaza de catre Agentia de Plati si 
Interventie pentru Agricultura, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea 
plafonului maxim la efectivul de capete eligibile, far  a depasi:
- 250 euro/cap,  pentru categoria vaci de lapte;
- 187,5 euro/cap, pentru categoria femele din specia bubaline;
- 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne si metisii acestora.
     Platile pentru ajutorul specific anual mentionat anterior se efectueaza pâna 
la data de 30 iunie a anului urmator.
       Referitor la retragerea cererii de plata, daca aceasta este în esantionul de 
control la fata locului si APIA urmeaza sa efectueze c   rolul la fata locului, 
retragerea totala nu mai este posibila. În cazul în care exista deja raportul 
controlului la fata locului si pentru animalele din ce ere s-au constatat 
nereguli la controlul la fata locului nu mai este posibila retragerea cererii de 
plata. 
      De asemenea, prin prezentul proiect se abroga Hotarârea Guvernului nr. 
755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatoril   de lapte de 
vaca din zonele defavorizate, publicata în Monitorul O       al României, 
Partea I, nr.543 din data de 2 august 2010, cu modific rile si completarile 
ulterioare. Având în vedere ca acest act normativ a suferit numero    
modificari si completari datorita recomandarilor auditului european, s-a 
stabilit abrogarea acestuia si initierea prezentului proiect de Hotarâre a 
Guvernului.

Nu este cazul

- specializarea raselor de taurine pentru productia de carne.
- mentinerea nivelului efectivelor de animale si a productiilor 
acestora;
- dezvoltarea unor exploatatii viabile si eficiente pentru 
asigurarea cu produse competitive a pietei interne si  xterne;
-  ocuparea fortei de munca în spatiul rural defavorizat.

Nu este cazul, conform prevederilor art.139 din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009

- investitii în ferme specializate pentru productia de carne si 
abatoare de capacitate mica pentru cresterea valorii adaugate a 
mateie prime.
- echilibrarea veniturilor pe filiera laptelui si a carnii de vita în 
scopul mentinerii productiei de lapte si produse lactate , 
precum si stimularii productiei de carne de vita, pe piata 
nationala si comunitara;
- diversificarea gamei de produse

- compensarea diferentiata în functie de dimensiunea activitatii 
de productie, a pierderilor suferite din cauza zonei 
defavorizate;

3. Alte informatii (**)

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

1. Impactul macro-economic

2. Impactul asupra mediului 
concurential si domeniului ajutoarelor 
de stat
3. Impactul asupra mediului de afaceri

4. Impactul social
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          Ajutorul specific reprezinta un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricola, 
care se acorda temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
          Sprijinul financiar se aloca anual si se acorda temporar de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, sumele cheltuite urmând a fi rambursate ulterior din 
Fondul European de Garantare Agricola, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2009.

La data intrarii în vigoare a prezentului 
proiect de hotarâre a Guvernului, Hotarârea 
Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor 
specific acordat producatorilor de lapte de vaca din 
zonele defavorizate, publicata în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.543 din data de 2 august 
2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
abroga.

Art. 68 alin.(1) lit.b 

Nu este cazul

      Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

      Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

Nu este cazul

        Proiectul de act normativ a fost 
elaborat de reprezentanti ai Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 
împreuna cu specialisti ai Agentiei de Plati 

mentinerea exploatatiilor de crestere a taurinelor în zone 
defavorizate, duce la mentinerea pajistilor naturale si a florei 
spontane pe aceste suprafete respectarea masurilor de 
biosecuritate cu impact asupra conditiilor de protecti  a 
mediului.
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozitiile Conventiei 
europene a drepturilor omului si ale protocoalelor aditionale la 
aceasta, ratificate de România, precum si cu jurisprudenta 
Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Nu este cazul.

Sectiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolid t, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Sectiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislat    în vigoare

1.  Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate în 
vederea implementarii noilor dispozitii

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislatia comunitara în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a 
actelor normative comunitare

4. Hotarâri  ale Curtii de Justitie  a Uniunii 
Europene

5. Alte acte normative si/sau documente 
internationale din care decurg aranjamente
6. Alte informatii

Sectiunea a 6-a Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu 
organizatii neguvernamentale, institute de cercetare si 
alte organisme implicate 

5. Impactul asupra mediului (***)

6. Impactul asupra drepturilor si 
libertatilor fundamentale ale omului

7. Alte informatii

din Regulamentul (CE) nr. 
73/19.01.2009 al Consiliului de stabilire a unor 
norme comune pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul politicii agricole 
comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor 
pentru agricultori, de modificare a  Regulamentelor 
(CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 
378/2007 si de abrogare a  Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003, creeaza posibilitatea acordarii de 
ajutoare specifice agricultorilor pentru a le 
compensa dezavantajele specifice care îi afecteaza, 
în regiunile vulnerabile din puct de vedere 
economic.

-
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si Interventie pentru Agricultura si 
reprezentanti ai producatorilor de lapte si 
de carne de vita din zonele defavorizate.

Nu este cazul

521/2005

Nu este cazul.

750/2005

Nu este cazul.

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul este supus avizarii Consiliului 
Legislativ

Nu este cazul.

         Au fost respectate prevederile Legii 
nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administratia publica, prin 
afisare pe site-ul Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale.
         Actiunea de informare a societatii 
civile se face prin intermediul site-ului 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale si al Agentiei de plati si Interventie 
pentru Agricultura.  
         Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect.

Nu este cazul.

te

Nu este cazul.

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum si a modului în care activitatea 
acestor organizatii este legata de obiectul proiectulu  de 
act normativ

3. Consultarile organizate cu autoritatile administrat ei 
publice locale, în situatia în care proiectul de act 
normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, în 
conditiile Hotarârii Guvernului nr. privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

4. Consultarile desfasurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotarârii Guvernului nr. privind constituirea 
consiliilor interministeriale permanente

5. Informatii privind avizarea de catre:

6. Alte informatii

Sectiunea a 7-a Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de 
act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea 
elaborarii proiectului de act normativ

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum si efectele asupra 
sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice

3. Alte informatii

Sectiunea a 8-a Masuri de implementare

1. Masurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ de catre autoritatile administratiei publice 
centrale si/sau locale - înfiintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor institutiilor existen

2. Alte informatii
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotarâre a Guvernului privind schema de 
ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate, pe care îl 
supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Daniel CONSTANTIN

AVIZAM FAVORABIL:

             MINISTRUL AFACERILOR                            VICEPRIM-MINISTRU            
                         EUROPENE                                         MINISTRUL FINANTELOR   
                                                                                                       PUBLICE
                   
                   Leonard  ORBAN                                         Florin GEORGESCU

                                                                                                    

                                                    MINISTRUL JUSTITIEI
          

                                                         Titus CORLA?EAN
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