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HOTĂRÂRE nr. 365 din 14 aprilie 2010
pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei
producătorilor de lapte şi produse lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Regulamentului (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei
din 15 decembrie 2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi
produselor lactate, completat cu Regulamentul (UE) nr. 119/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.233/2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pieţei în
sectorul laptelui şi produselor lactate, precum şi al Regulamentului (UE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22
octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice
referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"),
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei din 15 decembrie 2009 de stabilire a unei măsuri specifice
de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, completat cu Regulamentul (UE) nr. 119/2010
al Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.233/2009 de stabilire a unei
măsuri specifice de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, denumit în continuare
Regulament.
Art. 2
(1)Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este echivalentul în lei a 5.010.401 euro,
calculat la rata de schimb din data de 30 noiembrie 2009, şi se distribuie la solicitarea producătorilor de
lapte, care depun cererea la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, şi
care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:
a)sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare
şi/sau persoane juridice, atestate prin certificatul de înregistrare la registrul comerţului;
b)sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A. prin Serviciul de administrare a cotelor de lapte, ca
producători cu cote de livrări lapte pentru anul de cotă 2008-2009;
c)sunt în activitate, respectiv sunt deţinători de cotă la data de 31 martie 2010;
d)producţia de lapte livrată pe exploataţie este mai mare de 10 mii kg lapte în anul de cotă 2008-2009.
(2)Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările
ulterioare, menţionate la art. 39 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, pot depune cerere, cu obligaţia
să se autorizeze până la data de 25 aprilie 2010, autorizare ce va fi dovedită prin act adiţional la cererea
depusă, încadrându-se în termenul de depunere a cererilor.
(3)Termenul-limită de depunere a cererilor este 14 mai 2010.
Art. 3
(1)Plăţile pentru ajutorul prevăzut la art. 2 se efectuează până la 30 iunie 2010.
(2)În ceea ce priveşte ajutorul prevăzut la art. 2, autoritatea competentă comunică Comisiei până la 30
august 2010 valorile totale ale ajutorului plătit, numărul şi tipul beneficiarilor.
Art. 4
(1)Suma aferentă fiecărui producător se calculează de către A.P.I.A. conform cotei individuale de livrări la
data de 31 martie 2009 din raportul înregistrat pentru anul de cotă 2008-2009, pe baza următoarei grile:
a)200 euro/exploataţie pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 10 mii kg inclusiv
şi 20 mii kg inclusiv;

b)2.000 euro/exploataţie pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 mii kg până
la 500 mii kg inclusiv;
c)1.200 euro/exploataţie pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 500 mii kg lapte
pe exploataţie;
d)producătorii care au livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 mii kg de lapte până la 200 mii kg inclusiv
beneficiază de un sprijin financiar a cărui valoare se calculează pe baza cotei individuale de livrări efectiv
realizate la 31 martie 2009.
(2)După calcularea necesarului pentru producătorii din grupele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), din
valoarea rămasă se calculează media pe cantitatea totală de lapte realizată de producătorii din grupa
prevăzută la alin. (1) lit. d) şi se repartizează direct proporţional cu cantitatea individuală realizată de fiecare
producător din această grupă.
Art. 5
(1)A.P.I.A. elaborează modelul cererii, ce va cuprinde datele de identificare ale producătorului şi ale
exploataţiei, cota de livrări deţinută, cantitatea de lapte livrată, contul în care solicită să îi fie virată suma
cuvenită, fiind menţionat angajamentul solicitantului privind propria răspundere asupra corectitudinii datelor
înscrise.
(2)În baza prevederilor prezentei hotărâri, A.P.I.A. elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor şi
a condiţiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile
A.P.I.A. şi pe site-ul oficial al instituţiei.
Art. 6
A.P.I.A. pune la dispoziţia producătorilor, prin centrele locale, formularele de cereri, care se completează,
se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.
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