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HOTĂRÂRE nr. 543 din 9 iunie 2010
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activităţilor
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a
cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, precum şi a anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a
sumelor totale alocate fiecărei activităţi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a
sumei totale alocate fiecărei activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18
decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumelor
totale alocate fiecărei activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 19 iunie
2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
-****PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA Nr. 1: ACTIVITĂŢILE pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din
sectorul zootehnic, în anul 2009, cuantumul acestuia, precum şi suma totală alocată fiecărei
activităţi
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008)
Nr.
crt.

Denumirea activităţii
a) conducerea registrelor
genealogice pentru:

I.

bovine
ovine/caprine
b) efectuarea controlului oficial 1. controlul oficial al
Susţinerea
al performanţelor de producţie producţiei de lapte la
ameliorării
la ovine/caprine, astfel:
ovine şi caprine
populaţiilor de
2. controlul oficial al
animale
producţiei de lână la
ovine
3. controlul oficial al

Valoarea
unitară
(cuantum)
7,5 lei/cap
3,68 lei/cap

Valoarea
totală
250 mii lei
115 mii lei

5,18 lei/cap
200 mii lei
0,50 lei/cap
1,0 lei/cap

II.

Susţinerea
îmbunătăţirii
calităţii
produselor de
origine animală

producţiei de pielicele
la ovine
4. controlul oficial al
producţiei de carne de
ovine/caprine.
c) introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor,
biotehnologiilor şi practicilor moderne de reproducţie la
speciile de animale, respectiv achiziţia de containere
pentru conservarea materialului seminal congelat cu
capacitate de peste 20 de litri şi cu autonomie dinamică
de peste 90 de zile
d) susţinerea cheltuielilor de
1. tăuraşi
testare a masculilor de
2. berbeci/ţapi
reproducţie, respectiv:
e) efectuarea analizei calităţii produselor animaliere în
vederea evaluării genetice a animalelor
f) elaborarea şi întreţinerea
bovine
sistemului informatic,
ovine/caprine
constituirea bazelor de date şi
estimarea valorii de ameliorare
a animalelor
a) îmbunătăţirea calităţii
1. carcase de porcine E
producţiilor de carne prin
susţinerea financiară a
2. carcase de porcine
implementării sistemului de
U
clasificare a carcaselor,
3. bovine
respectiv:
b) îmbunătăţirea calităţii şi a
parametrilor de producţie în
creşterea efectivelor prin
susţinerea producţiilor de carne
şi ouă de consum, astfel:

0,80 lei/cap

3.500
lei/buc.

500 mii lei

1.000 lei/cap

10 mii lei

50 lei/cap

20 mii lei

1,0
lei/analiză
10,0 lei/cap
5,0 lei/cap

10 mii lei

100 mii lei

120
lei/carcasă
100
302.117 mii
lei/carcasă
lei
100
lei/carcasă

1. scrofiţe din ferme
comerciale care provin
din ferme de
150 lei/cap
reproducţie în rasă
pură sau hibridare, la
370.937 mii
prima fătare
lei
2. carne pasăre - pui
1,6 lei/cap
broiler
3. ouă de consum,
categorii de greutate:
0,05 lei/buc.
M, L, XL
c) îmbunătăţirea calităţii producţiei de miere prin
20 lei/familie 16.846 mii
susţinerea familiilor de albine
de albine
lei
d) îmbunătăţirea calităţii şi igienei laptelui de vacă
destinat procesării pentru atingerea standardelor de
calitate din Uniunea Europeană, respectiv susţinerea
246.700 mii
0,3 lei/kg
laptelui livrat cu număr total de germeni (NTG) mai mic
lei
sau egal cu 100.000/ml şi un număr de celule somatice
mai mic sau egal cu 400.000/ml;

ANEXA Nr. 2: ACTIVITĂŢILE pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din
sectorul vegetal, cuantumul acestuia, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 693/2009)
Procent din
Nr.
Valoarea
Denumirea activităţii
cheltuielile eligibile Suma fixă
crt.
totală
(%)
70% din valoarea
costurilor
implementarea Sistemului
european de bune practici
certificării şi ale
până la
tuturor analizelor
agricole
10.000 lei/ 134 mii lei
EUREPGAP/GLOBALGAP,
şi/sau avizelor
contract
în domeniul legumelor şi
necesare pentru
fructelor
certificarea unui
contract/beneficiar
funcţionarea grupurilor de
40.000
producători recunoscute
lei/grup
legume
produse şi
recoltate din
36.590 mii
serele încălzite
600 lei/tonă
lei
până la 31
decembrie
sprijin financiar pentru
legumele produse în serele 2009
încălzite şi pentru
7.480 mii
800 lei/tonă
ciupercile de cultură
lei
produse în spaţii
ciuperci
35% din valoarea
climatizate
cultivate şi
fără TVA a
recoltate din
facturilor de
a) legumespaţii
energie termică
738 mii lei
1.
fructe
climatizate
şi/sau electrică
şi/sau combustibili
de orice tip
6.503 mii
tomate
350 lei/tonă
lei
mazăre boabe
1.392 mii
300 lei/tonă
verzi
lei
2.874 mii
fasole păstăi
350 lei/tonă
lei
ardei - toate
300 lei/tonă 785 mii lei
tipurile
sprijin financiar pentru
castraveţi tip
150 lei/tonă 335 mii lei
legume şi fructe destinate cornişon
prelucrării industriale
9.690 mii
mere
160 lei/tonă
lei
prune
200 lei/tonă 431 mii lei
cireşe
200 lei/tonă 409 mii lei
vişine
200 lei/tonă 68 mii lei
piersici
300 lei/tonă 329 mii lei
struguri de
300 lei/tonă 115 mii lei
masă

sprijin financiar pentru
achiziţionarea de ambalaje legume,
şi alte materiale necesare căpşuni, pomi
ambalării legumelor şi
şi arbuşti
fructelor pentru livrare în
fructiferi
stare proaspătă
conform lit. b) nr. crt. 1 din
anexa nr. 1 la Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.
123/2006 pentru aprobarea
acordării sprijinului
financiar producătorilor
agricoli din sectorul
ceapă,
vegetal, zootehnic, al
rădăcinoase,
îmbunătăţirilor funciare şi al mere, pere şi
organizării şi sistematizării struguri de
teritoriului, aprobată cu
masă
modificări şi completări prin
Legea nr. 125/2007, cu
modificările şi completările
ulterioare: susţinerea unor
cheltuieli de depozitare a
produselor agricole
susţinerea energiei termice
şi electrice pentru culturile legume şi
realizate în sere şi solare ciuperci
încălzite

2.

c) sector
viticol

costurile
aferente
autorizării
plantaţiilor
viticole
destinate
producerii
autorizarea plantaţiilor
viticole pentru producerea strugurilor de
vin cu
strugurilor de vin cu
denumire de
denumire de origine
origine
controlată, certificarea şi
controlată
marcarea vinurilor cu
denumire de origine
costurile
controlată
aferente
certificării şi
marcării
vinurilor cu
denumire de
origine
controlată
tratamente fitosanitare în costurile
plantaţiile viticole cu soiuri aferente
nobile pentru struguri de
tratamentelor

30% din valoarea
unitară a
ambalajelor şi
până la 4
materialelor
lei/bucată
necesare
ambalării

legume 5.608 mii
lei
fructe 770 mii lei

până la 70
30% din valoarea
lei/tonă/
3.704 mii
cheltuielilor de
perioadă de lei
depozitare
depozitare

35% din valoarea
fără TVA a
facturilor de
energie termică
şi/sau electrică
şi/sau combustibili
de orice tip

9.182 mii
lei

-

10 lei/ha

118 mii lei

-

12 lei/hl

2.950 mii
lei

-

500 lei/ha

22.059 mii
lei

masă şi vin, inclusiv pentru fitosanitare
vinuri cu denumire de
origine controlată
susţinerea producţiei de
hamei cu un conţinut ridicat
în acizi alfa şi la cerinţele
3. e) hamei
de calitate stabilite prin
contract
sprijinirea producţiei de
cartof pentru industrializare
(procesare) la calitatea şi
cerinţele specifice normelor
tehnice de procesare,
stabilite prin contracte
conform lit. b) nr. crt. 1 din
anexa nr. 1 la Ordonanţa
4. f) cartof
de urgenţă a Guvernului nr.
123/2006, aprobată cu
30% din valoarea
modificări şi completări prin
cheltuielilor de
Legea nr. 125/2007, cu
depozitare
modificările şi completările
ulterioare: susţinerea unor
cheltuieli de depozitare a
produselor agricole
pentru culturile
de la care se
utilizează
susţinerea producţiei de
sămânţa
g) plante
plante medicinale şi
5. medicinale şi aromatice realizate în
pentru culturile
aromatice
condiţiile de calitate
de la care se
stabilite prin contract
utilizează
planta întreagă
şi/sau rădăcina
h) flori,
sprijin pentru producţia de culturi în câmp
plante
flori, plante dendrologice şi
6. dendrologice ornamentale în câmp în
culturi în sere
şi
spaţii protejate sau
ornamentale amenajate
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100 lei/tonă 19 mii lei

150 lei/tonă

3.686 mii
lei

70 lei/tonă/
1.525 mii
perioadă de
lei
depozitare

800 lei/tonă
6.994 mii
lei
800 lei/tonă

5.000 lei/ha 313 mii lei
10.000
lei/ha

