GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind acordarea de ajutoare de stat pentru susţinerea Programului naţional privind
conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare
critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al lit. c) şi lit. s) pct.3 de la
art.4, precum şi al alin.(1) şi alin.(2) ale art.5 din 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, al art. 39 din
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, al art. 28 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 şi al
punctelor 51-58, 103-107 din „Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în
agricultură şi silvicultură în perioada 2007-2013”.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Cap. I. Dispoziţii generale
Art. 1.(1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal necesar aplicării schemei multianuale
de ajutor de stat pentru susţinerea Programului naţional privind conservarea, caracterizarea,
colectarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie,
vulnerabile şi a celor nesigure.
(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se implementează cu respectarea
prevederilor Liniilor directoare comunitare privind ajutoarele în agricultură şi silvicultură în
perioada 2007-20131, denumite în continuare Linii directoare, a Regulamentului CE nr.
1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European pentru
Dezvoltare Rurală precum şi a Regulamentului (CE) nr.1974/2006 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală -FEADR.
(3) Programul naţional privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea
resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure
este stabilit în conformitate cu Convenţia pentru diversitate biologică şi cu Planul global de
acţiuni privind resursele genetice animale al Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie
(FAO).
Cap. II. Definiţii
Art. 2. În sensul prezentei hotărâri următorii termeni se definesc astfel:
a) resurse genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi nesigure
sunt acele rase sau linii de animale de fermă, cu valoare actuală sau potenţială, care se încadrează
în limitele numerice prevăzute în anexa nr. 1;
b) conservare în situ înseamnă conservarea materialului genetic al animalelor în ecosistemul
său natural şi menţinerea şi recuperarea populaţiilor;
c) specia este categoria sistematică distinctă, izolată reproductiv prin mecanisme controlate
genetic;
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d) rasa este o populaţie în cadrul speciei, formată de către om, cu un efectiv suficient de mare
care să-i permită evoluţia sub influenţa selecţiei, Rasele sunt interfertile şi nu prezintă
mecanisme de izolare reproductivă controlate genetic. Izolarea reproductivă a raselor se poate
face prin bariere geografice sau politice sau de către om, prin intermediul registrelor
genealogice;
e) conservarea ex situ înseamnă conservarea materialului genetic al animalelor în afara
ecosistemului său natural;
f) rasă în conservare este un grup de animale izolate reproductiv, indigene sau din
străinătate;.
g) rasă indigenă –rasă formată pe teritoriul României sau importată în urmă cu peste 30 de
ani în cazul speciilor ecvine şi bovine sau 20 de ani pentru alte specii, care au un coeficient de
izolare reproductivă de peste +0,8;
h) rasă străină este un grup de animale originar în altă ţară şi care sunt cuprinse în evidenţele
zootehnice - registre genealogice din România, în ultimii 30 de ani pentru speciile ecvine şi
bovine sau 20 de ani pentru alte specii;
i) rasă recuperată este un grup de animale care posedă caracteristicile unei rase vechi
indigene, considerată dispărută;
j) linia este un grup de animale izolat reproductiv, diferit fenotipic de alţi indivizi ai aceleiaşi
rase sau specii;
k) femelă adultă de reproducţie – femelă înscrisă în registrul genealogic sau zootehnic şi care
a fătat cel puţin o dată;
l) program naţional de conservare – lista raselor şi liniilor în stare critică, în pericol de
dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure, care au programe de conservare, întocmită de Agenţia
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof.Dr. G.K. Constantinescu”;
m) program de conservare al rasei sau liniei – document întocmit de asociaţia care conduce
registrul genealogic şi/sau zootehnic al rasei sau liniei care cuprinde ansamblul de reguli, acţiuni
şi măsuri privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice, pentru
evoluţia rasei sau liniei în izolare reproductivă, pentru menţinerea identităţii rasei şi a diversităţii
genetice a animalelor, aprobat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie „Prof.Dr. G.K. Constantinescu”.
Cap. III. Domeniul de aplicare
Art. 3.(1) Prevederile prezentei scheme se aplică:
a) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi
intreprinderi familiale constituite conform 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, care
individual sau în orice formă asociativă prevăzută de lege deţin animale din speciile şi rasele
cuprinse în Programul naţional privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea
resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor
nesigure,
b) asociaţiilor şi organizaţiilor care conduc registre genealogice şi/sau zootehnice la
rasele/liniile cuprinse în Programul naţional de conservare, precum şi asociaţiilor la care acestea
sunt afiliate, care desfăşoară următoarele activităţi:
1. Activităţi urmărite: activităţi de promovare a conservării, caracterizării şi utilizării in
situ şi/sau ex situ a raselor de animale aflate în conservare şi de constituire şi
întreţinere a bazelor de date;
2. Activităţi concertate: activităţi de promovare a schimburilor de informaţii între
organizaţiile competente ale statelor membre în vederea conservării, caracterizării,
recoltării şi utilizării resurselor genetice în agricultura comunitară;
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3. Activităţi adiacente: activităţi de informare, difuzare şi consiliere, programe de
formare şi pregătirea rapoartelor tehnice.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) dacă se
află în următoarele situaţii:
a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane
ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă
această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare,
precum şi prevederilor art. 13-17 din 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.
Cap. IV. Criterii de eligibilitate
Art. 4.(1) Prevederile prezentei scheme se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin.(1)
lit.a), care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
a) deţin animale de rasă pură încadrate în una din speciile prevăzute în anexa nr. 1;
b) au animalele înscrise în registrul genealogic sau în registrul zootehnic al rasei;
c) numărul total de femele adulte de reproducţie înscrise în registrul genealogic sau
registrul zootehnic al rasei se încadrează în plafoanele prevăzute în anexa nr. 1;
d) se obligă prin angajament scris să menţină numărul de animale pentru care primeşte
sprijin pe o perioadă de 5 ani. În cazul în care efectivul de animale adulte se reduce datorită unor
cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea, crescătorul are obligaţia de a
reface efectivul de animale adulte, prin trecere de la tineret sau cumpărare, de regulă imediat dar
nu mai târziu de 6 luni. În caz contrar va anunţa autorităţile abilitate pentru diminuarea
sprijinului acordat în anul respectiv, corespunzător diminuării efectivului;
e) organizează reproducţia animalelor în conformitate cu regulile registrului genealogic
sau registrului zootehnic;
f) înfiinţează şi conduc evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare
a registrului genealogic sau registrului zootehnic;
g) utilizează tehnologiile de creştere tradiţionale şi aplică programul de agromediu, dacă
este cazul;
h) deţin o suprafaţă de teren agricol de cel puţin 0,5 ha pentru fiecare UVM (unitate vită
mare).pentru animalele din speciile taurine, bubaline, ecvine, ovine şi caprine;
i) asigură condiţii de bunăstare a animalelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 5
şi anexa II, lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul
politicii agricole comune şi de instituire a unor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare
a Regulamentelor (CE) nr.1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.1782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 30/16 din
31 ianuarie 2009.
(2) Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1) se face
de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof.Dr. G.K.
Constantinescu”, iar rezultatele verificării se menţionează în procesele verbale de inspecţie
întocmite anual pentru fiecare beneficiar.
(3) Prevederile prezentei scheme se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin.(1) lit.b),
care sunt acreditaţi pentru conducerea registrelor genealogice şi/sau zootehnice la rasele cuprinse
în Programul naţional de conservare şi asociaţiilor la care acestea sunt afiliate.
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Cap. V. MODALITĂŢI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
Art. 5. Lista raselor şi liniilor ameninţate cu abandonul, în funcţie de gradul de risc, se
întocmeşte anual de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
„Prof.Dr. G.K. Constantinescu”, pe baza numărului de femele adulte de reproducţie înscrise în
registrul genealogic sau zootehnic ale raselor, până la data de 15 martie a fiecărui an.
Art. 6. Pentru rasele şi liniile din speciile taurine, bubaline, ecvine, porcine, ovine şi
caprine se iau în calcul numai animalele înscrise în secţiunea principală a registrului genealogic,
cu excepţia raselor considerate dispărute, pentru care se înfiinţează secţiunea secundară a
registrului genealogic, în care sunt înscrise animalele cu trăsături morfologice asemănătoare cu
rasa considerată dispărută. În acest caz numărul de animale înscrise în registrul genealogic nu va
depăşi 50 femele adulte de reproducţie şi numărul de masculi corespunzător evitării
consangvinizării, urmând a se completa ulterior cu descendenţa obţinută în succesiunea
generaţiilor, prin reproducţie în izolare reproductivă.
Art. 7. Pentru rasele şi liniile din alte specii, la care nu este reglementată organizarea
registrului genealogic, se înfiinţează registrul zootehnic, care să permită trasabilitatea originii
genetice a animalelor pe două generaţii de ascendenţi.
Art. 8. Registrele genealogice şi zootehnice sunt conduse de organizaţii sau asociaţii ale
crescătorilor de animale acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie
în Zootehnie „Prof.Dr. G.K. Constantinescu” , conform legislaţiei în vigoare.
Art. 9. Fiecare organizaţie sau asociaţie care conduce registrul genealogic sau zootehnic
întocmeşte un regulament de organizare şi funcţionare a registrului genealogic care cuprinde
drepturile şi obligaţiile crescătorilor de animale înscrise în registrul genealogic, sistemul de
evidenţe primare şi de comunicare între crescătorii de animale şi deţinătorul registrului
genealogic sau zootehnic, în vederea îmbunătăţirii activităţii acestora.
Art. 10. Până la data de 31decembrie 2011, pentru toate rasele şi liniile de animale de
fermă cuprinse în programul naţional de conservare, se va organiza registrul genealogic sau
zootehnic sub formă de bază de date electronică.
Art. 11.(1) Activitatea registrului genealogic şi a celui zootehnic este coordonată de către
o comisie tehnică, denumită în continuare Comisie, formată din reprezentanţi ai Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie „Prof.Dr. G.K. Constantinescu”, cercetării ştiinţifice, precum şi ai Asociaţiei
crescătorilor rasei sau liniei respective.
(2) Asociaţia care conduce registrul genealogic sau zootehnic solicită în scris
instituţiilor menţionate la alin. (1) să-şi nominalizeze reprezentanţii în Comisie.
Art. 12.(1) Comisia va analiza anual, în perioada 1 ianuarie -15 martie, statusul de risc al
rasei sau liniei şi va propune, după caz, menţinerea în programul naţional de conservare, cu
încadrarea în statusul de risc corespunzător numărului de femele adulte de reproducţie, sau
scoaterea rasei sau liniei din programul naţional de conservare.
(2) Rezultatele analizei Comisiei se consemnează în fişa de evaluare a rasei
prevăzută în anexa nr. 2.
Art.13. Lista raselor şi liniilor cuprinse în programul naţional de conservare, precum şi
numărul de femele adulte de reproducţie pentru fiecare rasă sau linie, întocmită anual de Agenţia
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof.Dr. G.K. Constantinescu” se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art.14. Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale pentru conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice
ale animalelor de fermă cuprinse în programul naţional de conservare beneficiarilor prevăzuţi la
art.3 alin.(1) lit.a), inclusiv pentru activităţile prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b), se aprobă anual
prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.14
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.74/2010.
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Art. 15.(1) Sumele alocate pe cap de animal, sub forma ajutorului de stat, se calculează
în echivalent unitate vită mare şi nu vor depăşi echivalentul în lei a 190 euro pentru rasele/liniile
în stare critică, 180 euro pentru rasele/liniile pe cale de dispariţie, 170 euro pentru rasele/liniile
vulnerabile şi 160 euro pentru cele nesigure, calculat pe baza ratei de schimb leu-euro a Băncii
Naţionale a României valabil în prima zi a anului pentru care se acordă sprijinul. Corespondenţa
în echivalent unitate vită mare este prevăzută în anexa nr. 3.
(2) Cuantumul ajutorului de stat acordat pentru fiecare rasă se stabileşte pe baza
costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit înregistrate de către beneficiar şi se calculează în
conformitate cu prevederile anexei nr. 4, prin comparaţie cu media naţională a producţiei
specifice rasei/liniei în consrvare, cu încadrarea în bugetul aprobat.
(3) Lista beneficiarilor şi fişele de calcul a alocaţiei pe cap de animal, întocmite
de asociaţiile acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie „Prof.Dr. G.K. Constantinescu”, pe rase, în care este calculată valoarea alocaţiei pe
cap de animal pe fiecare rasă, se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale.
Art. 16. (1) Intensitatea ajutorului de stat pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1)
lit.b) este de maxim 100% din costurile eligibile justificate prin devize şi prin documente legale.
(2) Pentru a beneficia de ajutorul de stat pentru activităţile prevăzute la art. 3
alin.(1) lit.b), beneficiarii depun o cerere de solicitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.5,
la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv la Direcţia generală politici agricole,
până la data de 15 martie a fiecărui an, însoţită de următoarele documente:
a) memoriu tehnic din care să rezulte importanţa şi necesitatea efectuării activităţilor;
b) devizele financiare aferente activităţilor pentru care se solicită ajutor de stat;
(3) Categoriile de cheltuieli, documentele justificative, precum şi modelele
devizelor financiare care cuprind activităţile planificate, costurile activităţii detaliate pe elemente
de cheltuieli, perioada de desfăşurare a activităţilor, intensitatea ajutorului de stat, se aprobă prin
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 17.(1) Sumele cuvenite ca ajutor de stat către beneficiarii prevăzuţi la art.3 alin.(1)
lit.a) se plătesc începând din trimestrul IV al anului respectiv şi până la 28 februarie a anului
următor, în baza cererii de plată depuse la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură din judeţul sau municipiul Bucureşti în care au sediul, cerere al cărei model
este prevăzut în anexa nr.6a.
(2) Sumele cuvenite ca ajutor de stat către beneficiarii prevăzuţi la art.3 alin.(1)
lit.b) se plătesc după efectuarea activităţilor, în baza cererii de plată depuse la centrele judeţene
ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din judeţul sau municipiul Bucureşti în
care au sediul, cerere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6b.
(3) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzuţi la art.3 alin.(1) lit.a) depun anual
cererea de plată a ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 6a împreună cu procesul verbal de
inspecţie prevăzut la art. 4 alin.(2), iar copia angajamentului înregistrat la Agenţia Naţională
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” privind
menţinerea numărului de femele adulte de reproducţie pentru care primesc sprijin pe o perioadă
de 5 ani, prevăzut la art. 4 alin.(1), lit. d), se depune doar în primul an.
(4) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzuţi la art.3 alin.(1) lit.b) care depun
cererea de plată a ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 6b anexează cererea de solicitare
prevăzută în anexa nr.... aprobată însoţită de devizul prevăzut la art.16 alin.(2) lit.b), precum şi
facturile fiscale din care să rezulte efectuarea activităţilor cuprinse în deviz.
(5) Documentele ce se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru acordarea /încasarea
ajutorului de stat se vor păstra 5 ani atât de către acestea, cât şi de beneficiari.
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Art. 18.(1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
respectiv al municipiului Bucureşti, după verificarea şi aprobarea cererilor de plată a ajutoarelor
de stat, întocmesc şi transmit la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, situaţia
centralizatoare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7a şi 7b pentru solicitările
înregistrate.
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite la
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut
în anexa nr.8.
Art. 19. În baza situaţiei centralizatoare a cererilor de plată a ajutoarelor de stat,
transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor
bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a
ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr.9.
Art. 20. După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către
Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se
alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care alimentează conturile
centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al
municipiului Bucureşti, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile
beneficiarilor formelor de ajutor de stat, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 21. Pentru asigurarea complementarităţii schemelor derulate de diferiţi furnizori de
ajutor de stat, beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzuţi la art. 3 alin.(1) nu beneficiază de ajutor
de stat în temeiul prezentei scheme dacă pentru aceleaşi costuri eligibile au primit ajutor de stat
sau ajutor de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat.
Art. 22. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, verifică respectarea
îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare şi de prevederile prezentei scheme şi
aplică sancţiunile legale în cazul nerespectării acestora.
Cap. VI. Bugetul şi durata de aplicare a schemei de ajutor de stat
Art. 23. Schema de ajutor de stat se aplică în perioada 2011 – 2013.
Art. 24. Valoarea totală a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme,
pe întreaga durată de aplicare a acestuia este de maxim 25.050.000 lei, a cărei defalcare pe ani
este prevăzută în anexa nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cap. VII. Dispoziţii finale
Art. 25.(1) Pentru rasele de animale în conservare din speciile taurine, bubaline, ovine şi
caprine se pot organiza bănci de gene în care se depozitează minimum 1500 doze de material
seminal pe mascul, de la 25 de masculi, care se înlocuiesc după o durată de păstrare de 10 ani.
(2) În cazul conservării embrionilor, se depozitează minimum 100 embrioni de la
25 cupluri, care se înlocuiesc după o durată de păstrare de 10 ani.
Art. 26. Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă,
precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării
ajutoarelor de stat, conform prevederilor art. 13 – art.17 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2010,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.
Art. 27.(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele acordate în temeiul prezentei hotărâri şi
utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele acordate prin
înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de
6

decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a
prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit potrivit alin.(1) se recuperează de la
beneficiarii ajutorului de stat, conform prevederilor art. 13 – art.17 din Ordonanţa Guvernului
nr.14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.
(3) Persoanele juridice şi/sau persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.44/2008, cu modificările ulterioare, care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii
nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, au încasat
sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de 3
ani de la data încasării sumelor necuvenite.
Art. 28. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data emiterii deciziei Comisiei de
autorizare a acordării ajutorului de stat. Sunt eligibile numai costurile suplimentare şi pierderile
de venit suportate după această dată.
Art. 29. Anexele nr.1 - 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM - MINISTRU
Emil BOC
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Anexa nr. 1
Gradul de risc în care se află specia
(numărul de femele adulte de reproducţie în rasă pură înscrise în registrul genealogic sau
registrul zootehnic) *)
Specia

UM

Gradul de risc în care se află specia
critic

Indigene
Taurine şi bubaline
Ecvine
Ovine şi caprine
Porcine
Păsări
Străine**)
Taurine şi bubaline
Ecvine
Ovine şi caprine
Porcine
Păsări

în pericol
de
dispariţie

vulnerabil

nesigur

fără risc

Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

200
200
300
100
100

201-500
201-500
301-1000
101-200
101-500

501-1000
501-1500
1001-5000
201-500
501-3000

1001-2500
1501-2000
5001-7000
501-1000
3001-4000

Peste2500
peste 2000
peste 7000
peste 1000
peste 4000

cap
Cap
Cap
Cap
Cap

100
100
150
50
50

101-150
101-150
151-300
51-100
51-100

151-300
151-300
301-500
101-200
101-150

-

peste 300
peste300
peste 500
peste 200
Peste 150

*) cu condiţia ca numărul total de animale adulte de reproducţie ale rasei sau liniei
din ţările membre ale Uniunii Europene să nu depăşească plafoanele pe specii stabilite
prin Regulamentul CE nr. 1974/2006
**) asociaţiile care solicită includerea în programul naţional de conservare a raselor străine vor
face dovada că rasa respectivă este cuprinsă în programul de conservare din ţara de origine.
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Anexa nr. 2.
Fişa de evaluare a rasei/liniei
Nr.
crt.

Specificare

Explicaţii

1
2

Rasa/linia
Grupa de rase

Numele rasei
1- indigene
2- străine

3

Rasa/linia există în afara României

4

5

Număr animale adulte de rasă pură
înscrise în registrul
genealogic/zootehnic, din care:
- nr. femele
- nr. masculi
Gradul de pericol al rasei

1 da – care ţară
2 nu
Număr capete la data 01.01.a anului

6

Starea de folosinţă

7

Înregistrarea în bazele de date DAD-IS

8

Existenţa programului de ameliorare

9
10

Obiectivele ameliorării
Controlul performanţelor de producţie

11

Valoarea de ameliorare

12

Selecţia animalelor

13

Însămânţare artificială

14

Existenţa băncii de gene

15

Decizia comisiei

Număr capete la data 01.01.a anului
Număr capete la data 01.01.a anului
1-critic
2-în pericol de dispariţie
3-vulnerabilă
4-nesigură
5-fără risc
1-larg folosită
2-locală
3- alte
1 înregistrat
2-neînregistrat
1-da
2-nu
Principalele obiective
1-da
2-nu
1-estimată
2-neestimată
1-bazată pe estimarea valorii de ameliorare
2-fără estimarea valorii de ameliorare
1-da
2-nu
1-există –descriere
2-nu există
1-admisă pentru programul naţional de
conservare
2-respinsă din programul naţional de
conservare
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Anexa nr. 3
Echivalent unitate vită mare pe specii
Specia
Ecvine
Taurine şi bubaline
Ovine şi caprine
Porcine
Păsări: găini
alte păsări de curte

Echivalent unitate vită mare
1,00
1,00
0,15
0,50
0,014
0,003
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Anexa nr.4
SE APROBĂ
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
„Prof. Dr.G.K. Constantinescu”

Asociaţia pentru conservarea rasei ................................

Nr.
crt.

Nr
crt.

FIŞA DE CALCUL
a ajutorului de stat pe cap de animal privind cheltuielile suplimentare şi diferenţa de venit faţă de o rasă comercială din aceeaşi specie
Specia:
Rasa:
A. Cheltuieli suplimentare
B. Cheltuieli economisite
Cheltuieli
Numărul
Suma Nr. Procese de Expli- Cheltuieli/
Explicaţie Cheltuieli/
Numărul
Procese
Cheltuieli
proceselor economisite
crt. producţie
proceselor suplimentare (lei)
de
proces
caţie
proces
(lei/an)
de
producţie
deproducţie de
(lei/an)
de
producţie
producţie
producţie
(lei)
(lei)

Cheltuieli
de
producţie

UM

Cheltuiel/
UM

Cantitatea
pe an

Cheltuieli
suplimentare

Suma Nr.
crt.
(lei)

(lei/an)

Produsul

Cheltuieli
de
producţie

UM

Cheltuieli/
UM

Cantitatea
pe an

Cheltuieli
economisite

Suma
(lei)

Suma
(lei)

(lei/an)

C. Diferenţa de venit provenită din deficitul de producţie
Preţul produsului Diferenţa de
Producţia
Deficitul de
producţie faţă de
(lei/kg)
venit
medie
media naţională
(+/(kg)
lei/cap/an)
(kg)

Suma tuturor cheltuielilor suplimentare (lei/cap)
Suma tuturor cheltuielilor economisite ( lei/cap)
Diferenţa de venit (lei/cap)
Ajutorul de stat (A+C-B) (lei/cap)
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Anexa nr. 5
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia generală politici agricole
Nr. .................. din data
APROBAT
pentru suma ............. lei
Ordonator principal de credite
CERERE
pentru solicitarea de la bugetul de stat a ajutorului de stat pentru activităţile prevăzute la pct.13 de la lit.b) a alineatului (1) de la art.3 din prezenta hotărâre a Guvernului
Persoană juridică:
......................................... (denumirea solicitantului) cu sediul în localitatea (sat, comuna,
oraş) ......................., str. ........................ nr. ........, judeţul ...................., înregistrat la Registrul
Comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare .............................................. reprezentat
prin .................................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria ........... nr.
.................., CNP ..................................., cont bancar nr. ..........................., deschis la Banca
................................ Sucursala: .........................,
solicit aprobarea devizului de cheltuieli anexat pentru activităţile prevăzute la pct.1-3
de la lit.b) a alineatului (1) de la art.3 din prezenta hotărâre a Guvernului în sumă de
..........................lei ,
Menţionez următoarele:
- ataşez devizul financiar nr...................................., întocmit conform normelor
- ataşez memoriu tehnic nr. ...............................
..........................................................................................................................................
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar
voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data ................................

Semnătura şi ştampila .........................................

AVIZAT

Direcţia generală politici agricole

DIRECTOR GENERAL

Direcţie generală buget finanţe
şi fonduri europene
DIRECTOR GENERAL
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Anexa nr. 6a
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean .............................
Nr. ......... din ..............................
Număr unic de identificare solicitant (APIA):
RO..............................................................
CERERE
pentru încasarea de la bugetul de stat a ajutorului de stat pentru conservarea, caracterizarea,
colectarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie,
vulnerabile şi a celor nesigure
Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială
constituită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008:
Subsemnatul(a) ............................................... (nume, prenume, iniţiala tatălui) domiciliat în
localitatea (sat, comuna, oraş): ................................. sectorul ......... judeţul .................. strada
........................... nr. ...... codul poştal ........... nr. telefon: ..................; nr. fax: ......................
adresa e-mail ............................. posesor al BI/CI: Seria: ......... nr.: ..........................
CNP....................................................., cu animalele înscrise în Registrul genealogic /
zootehnic al rasei condus de organizaţia/ asociaţia ........................................................,
acreditată de A.N.A.R.Z. la data de ........................... cont bancar nr. ...............................,
deschis la Banca .............................. Sucursala: .................................,
Persoană juridică:
................................................ (denumirea solicitantului) cu sediul în localitatea (sat, comuna,
oraş) ......................., str. .......................... nr. ........, judeţul ......................, înregistrat la
Registrul Comerţului cu nr. .................., cod unic de înregistrare ..............................................
reprezentat prin ................................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria
........... nr. .................., CNP ..........................., cu animalele înscrise în Registrul genealogic /
zootehnic al rasei condus de organizaţia/ asociaţia ..................................................acreditată
de A.N.A.R.Z. la data de ........................... cont bancar nr. ..............................., deschis la
Banca ........................ Sucursala: .........................,
solicit acordarea ajutorului de stat pentru conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea
resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor
nesigure în sumă de ..........................lei, reprezentând:
Nr. Specia
Rasa/linia Nr. animale Valoarea
Valoarea totală
crt
sprijinului (lei/cap)

Total

x

x

x

Menţionez următoarele:
- ataşez următoarele documente: .................................................................................
- declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz
contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.
Data ..........................................
Semnătura şi ştampila ............................................
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Anexa nr. 6b
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean .............................
Nr. ......... din ..............................
Număr unic de identificare solicitant (APIA):
RO..............................................................
CERERE
pentru încasarea de la bugetul de stat a ajutorului de stat pentru activităţile prevăzute la
pct.1-3 de la lit.b) a alineatului (1) de la art.3 din prezenta hotărâre a Guvernului
Persoană juridică:
......................................... (denumirea solicitantului) cu sediul în localitatea (sat, comuna,
oraş) ......................., str. ........................ nr. ........, judeţul ...................., înregistrat la
Registrul
Comerţului
cu
nr.
...............,
cod
unic
de
înregistrare
.............................................. reprezentat prin ........................., în calitate de reprezentant
legal, posesor al BI/CI seria ........... nr. .................., CNP ......................., deţinător al
devizului de cheltuieli. înregistrat la MADR sub nr.........../.................... cu o valoare
totală de ................................ lei ,cont bancar nr. ..........................., deschis la Banca
........................ Sucursala: .........................,
solicit acordarea ajutorului de stat pentru activităţile prevăzute la pct.1-3 de la lit.b) a
alineatului (1) de la art.3 din prezenta hotărâre a Guvernului în sumă de
..........................lei , reprezentând:...........................................................
Nr. Denumirea
crt activităţii
desfăşurate

Perioada
Costul
desfăşurării activităţii
activităţii

% din costuri
acordat ca ajutor de
stat

Valoarea totală

Total valoare

Menţionez următoarele:
- ataşez următoarele documente justificative: ...............................................................
..........................................................................................................................................
- declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz
contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.
Data ................................
Semnătura şi ştampila .........................................
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Anexa nr. 7a
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean...............................................
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
pentru încasarea de la bugetul de stat a ajutorului de stat pentru conservarea,
caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în
pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure
Nr.
crt.

Specia

Rasa/linia

Nr. animale

Valoarea sprijinului
(lei/cap)

Valoarea
totală

0

1

2

3

4

5

TOTAL VALOARE

Data ............................

Director,
Anexa nr. 7b

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean...............................................
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
pentru încasarea de la bugetul de stat a ajutorului de stat pentru activităţile prevăzute la
pct.1-3 de la lit.b) a alineatului (1) de la art.3 din prezenta hotărâre a Guvernului
Nr. Denumirea activităţii Perioada desfăşurării
Costul Procent din costuri
Valoarea totală
crt desfăşurate
activităţii
activizăţii acordat ca ajutor de stat
0

1

2

3

4

5

Total valoare

Data .....................................

Director,
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Anexa nr. 8
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
pentru încasarea ajutorului de stat pentru conservarea, caracterizarea, colectarea şi
utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile
şi a celor nesigure
Valoarea sprijinului
pentru activităţile
Valoarea sprijinului direct către
prevăzute la pct.1-3 de la
TOTAL
Judeţul
fermieri pentru conservarea şi
lit.b) a alineatului (1) de
VALOARE
utilizarea raselor/liniilor
la art.3 din prezenta
hotărâre a Guvernului

Nr.
crt.

0

1

2

3

4

Total valoare

Data .........................

Director general ,
Anexa nr. 9

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
pentru încasarea ajutorului de stat pentru conservarea, caracterizarea, colectarea şi
utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile
şi a celor nesigure

Nr.
crt.

Judeţul

Valoarea sprijinului direct către
fermieri pentru conservarea şi
utilizarea raselor/liniilor

0

1

2

Valoarea sprijinului
pentru activităţile
prevăzute la pct.1-3 de la
lit.b) a alineatului (1) de
la art.3 din prezenta
hotărâre a Guvernului

TOTAL
VALOARE

3

4

Total valoare

Data ................................

APROBAT
Ordonator principal de credite,
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Anexa nr.10

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2011 – 2013,
defalcată pe ani

Anul

Ajutor de stat pentru susţinerea Programului naţional privind
conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor
genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie,
vulnerabile şi a celor nesigure
Ajutor de stat privind
conservarea, caracterizarea,
colectarea şi utilizarea
raselor/liniilor de animale

Ajutor pentru activităţile
prevăzute la pct.1-3 de la lit.b)
a alineatului (1) de la art.3 din
prezenta hotărâre a
Guvernului

2011

7.000.000 lei

750.000 lei

2012

7.400.000 lei

800.000 lei

2013

8.200.000 lei

900.000 lei

Total

22.600.000 lei

2.450.000 lei
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind acordarea de ajutoare de stat pentru susţinerea Programului naţional privind
conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în
pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
1. Descrierea situaţiei
Diversitatea biologică şi genetică în agricultură constituie un
factor indispensabil pentru dezvoltarea producţiei agricole şi a zonelor
actuale
rurale. În consecinţă, trebuie luate măsurile necesare pentru a asigura
conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor acestei diversităţi.
În ultimele decenii s-a constatat accelerarea fenomenului de
dispariţie a speciilor şi raselor de animale, ceea ce a determinat
Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) să iniţieze un
program de acţiuni pentru stoparea acestui fenomen. Astfel, în anul
1992, la Rio de Janeiro a fost semnată Convenţia pentru Conservarea
Diversităţii Biologice prin care statele semnatare, printre care şi
România, se obligă să intreprindă măsuri pentru stoparea fenomenului
de dispariţie a speciilor şi raselor de animale.
Interesul crescătorilor de animale pentru o anumită rasă scade,
dacă prin nivelul producţiei aceasta nu mai asigură eficienţa în
exploatare şi, ca urmare, efectivul se reduce până la dispariţie.
Regulamentul CE nr. 1698/2005 prevede acordarea unui ajutor
pentru conservarea resurselor genetice din agricultură.
Regulamentul CE nr. 1974/2006 prevede cuantumul care poate
fi acordat ca sprijin financiar, speciile de animale şi numărul maxim de
animale pe rasă până la care rasele de animale pot fi acceptate în
programele de conservare.
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.74/2010 s-au stabilit măsuri financiare
pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor
agricoli, începând cu anul 2010.
2. Transpunere/creare
cadru pentru aplicare
legislaţie comunitară

- art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală
- art. 28 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006
- punctele 51-58, 103-107 din „Liniile directoare comunitare privind
ajutoarele de stat în agricultură şi silvicultură în perioada 20072013”

3. Schimbări
preconizate

Îmbunătăţirea statusului de risc al populaţiilor de animale în stare
critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure.

4. Alte informaţii (**)

Pentru atingerea obiectivelor Strategiei Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale este necesar să se continue unele măsuri de
sprijin pentru populaţiile de animale în stare critică, în pericol de
dispariţie, a celor vulnerabile şi a celor nesigure, în vederea stopării
declinului şi stimulării creşterii efectivelor din aceste populaţii până la

trecerea lor în categoria populaţiilor active.
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Aparent simpla existenţă a unor populaţii de animale poate fi
1. Impactul
considerată uneori inutilă din punct de vedere economic, însă această
macroeconomic
apreciere poate fi de natură subiectivă şi de moment, deoarece
neimplicarea statului în vederea stopării declinului şi implicit a
dispariţiei acestora poate avea consecinţe negative şi iremediabile pe
termen lung. Odată cu dispariţia acestor populaţii se pierd şi genele
lor.
Se impune adoptarea unor măsuri pentru conservarea resurselor
genetice animale, care la un moment dat pot deveni vitale în relansarea
producţiei animale şi asigurarea siguranţei alimentare a populaţiei.
Nu este cazul
2.Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor
de stat
Măsurile de sprijin a populaţiilor de animale în stare critică, în
3. Impactul asupra
pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure stimulează
mediului de afaceri
organizarea crescătorilor de animale în structuri asociative şi
dezvoltarea economică în mediul rural.
4. Impactul social

Conservarea resurselor genetice animale este strâns legată de
moştenirea cultural-istorică şi de conservarea mediului natural.

5. Impactul asupra
mediului (***)

Dezvoltarea sectorului de creştere a animalelor se desfăşoară cu
respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact asupra condiţiilor de
protecţie a mediului.

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

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)
Sprijinul financiar la care face referire proiectul de act normativ se suportă de la bugetul de stat
prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în perioada 2011-2013
Anul

2011
2012

Ajutor de stat pentru susţinerea Programului naţional privind
conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice
animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor
nesigure
Ajutor de stat privind conservarea, Ajutor pentru activităţile prevăzute
la art. 21 şi 22
caracterizarea, colectarea şi
utilizarea raselor de animale
7.000.000 lei
750.000 lei
7.400.000 lei
800.000 lei

2013
Total

8.200.000 lei
22.600.000 lei

900.000 lei
2.450.000 lei
2

Suma necesară se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale începând cu anul anul 2011, Titlul IV „Subvenţii”, Articolul 40.15 „Sprijinirea
producătorilor agricoli”.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ
asupra legislaţiei în vigoare
Nu este cazul
1. 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
- art. 39 din Regulamentul (CE) nr.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
1698/2005 privind sprijinul pentru
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
dezvoltare rurală acordat din Fondul
transpun prevederi comunitare
European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală
- art. 28 din Regulamentul (CE)
nr.1974/2006
- punctele 51-58, 103-107 din „Liniile
directoare comunitare privind ajutoarele
de stat în agricultură şi silvicultură în
perioada 2007-2013”
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
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente

Convenţia pentru Conservarea
Diversităţii Biologice

6. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a fost
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
întocmit
la solicitarea asociaţiilor
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare
crescătorilor, pe rase, responsabile de
şi alte organisme implicate
conservarea şi utilizarea resurselor
genetice animale.
Au fost consultate asociaţiile care
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
deţin rase de animale în stare critică, în
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul pericol de dispariţie, vulnerabile şi
nesigure.
proiectului de act normativ
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale
3

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
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu este cazul.
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
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea
proiectului de act normativ
Au fost respectate prevederile Legii nr.
1. Informarea societăţii civile cu privire la
52/2003
privind transparenţa decizională în
necesitatea elaborării proiectului de act
administraţia publică, prin afişare pe site-ul
normativ
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Acţiunea de informare a societăţii civile se
face prin intermediul site-ului Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reţeaua
naţională de ameliorare şi reproducţie în zootehnie,
reprezentată de Agenţia Naţională pentru
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.
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
3. Alte informaţii
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
2. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Nu este cazul.
Proiectul de act normativ se va pune în aplicare de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi
reţeaua sa teritorială.
Nu este cazul.
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem
spre aprobare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTRU
Valeriu TABĂRĂ

AVIZĂM FAVORABIL:

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI
EUROPENE

MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICE

MINISTRU

MINISTRU

Bogdan MĂNOIU

Gheorghe IALOMIŢIANU

MINISTERUL JUSTIŢIEI
MINISTRU
Cătălin Marian PREDOIU
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