HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a
normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a
valorii sprijinului financiar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. Anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea
Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului
de bune practici pentru apicultura, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 martie 2011, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1.
La anexa nr.1, CAPITOLUL III „Beneficiarii Programului” se modifică după cum
urmează:
„Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi 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, care au
împlinit vârsta de 18 ani până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz,
organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri
de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.”
2.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”,
punctul 1. „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori - Tipărirea şi multiplicarea
Ghidului de bune practici pentru apicultura şi a materialelor informative, respectiv flyere, afişe, broşuri”,
al şaselea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Ghidul de bune practici pentru apicultură se difuzează gratuit instituţiilor publice cu atribuţii în
apicultură, respectiv Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi reţelei sale teritoriale, Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” şi reţelei sale teritoriale, Autorității Naţionale Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi reţelei sale teritoriale, Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit şi reţelei sale teritoriale, precum şi asociaţiilor de crescători de albine, federaţiilor
apicole, uniunilor apicole, cooperativelor agricole apicole sau grupurilor de producători recunoscute cu
profil apicol, iar materialele informative, se difuzează gratuit în cadrul târgurilor şi expoziţiilor apicole.”
3.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
2. „Combaterea varoozei”, Măsura 2.1. „Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente
nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de
albine omologate în România din apicultura convenţională”, condiţiile de eligibilitate prevăzute la
prima liniuță, a treia, a şaptea şi a opta se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„- apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data
depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
.....................................................................................................................................................
- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverință/
atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de
depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
…………………………………………………………………………………………………..

- produsele biologice, suplimentele nutritive şi biostimulatorii, care sunt adjuvanţi în
combaterea varoozei, trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;
- tratamentele familiilor de albine cu medicamente trebuie să se desfăşoare pe baza unui
calendar întocmit anual de apicultor, aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei asociative;”
4.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
2. „Combaterea varoozei”, Măsura 2.1. „Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente
nutritive, biostimulatori care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei, şi funduri de stupi pentru control
sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura
convenţională”, după liniuţa a opta de la condiţiile de eligibilitate se introduce o nouă liniuţă cu
următorul cuprins:
„- produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii şi fundurile de stupi pentru
control sau fundurile de stupi antivarooa se achiziţionează obligatoriu împreună cu
medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de albine;”
5.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
2. „Combaterea varoozei”, Măsura 2.1. „Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente
nutritive, biostimulatori care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei şi funduri de stupi pentru control sau
funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională”,
cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei, achiziţionate pentru întreg
efectivul de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării
ajutorului financiar;
- preţul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive şi biostimulatorilor, care
sunt adjuvanţi în combaterea varoozei, achiziţionate pentru întreg efectivul de albine deţinut
de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, în limita a
maximum 12 kg total produse / familia de albine;
- preţul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.”
6.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
2. „Combaterea varoozei”, Măsura 2.2. „Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente
nutritive, biostimulatori care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei şi funduri de stupi pentru control sau
funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura ecologică”,
condiţiile de eligibilitate prevăzute la prima liniuță, a treia, a opta şi a noua se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„- apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data
depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
......................................................................................................................................................
- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverință/
atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de
depunere a cererii şi a documentelor, după caz;”
.....................................................................................................................................................
„- produsele biologice, suplimentele nutritive şi biostimulatorii care sunt adjuvanţi în
combaterea varoozei trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;
- tratamentele familiilor de albine cu medicamente trebuie să se desfăşoare în baza unui
calendar întocmit anual de apicultor, aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei
asociative;”

7.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
2. „Combaterea varoozei”, Măsura 2.2. „Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente
nutritive, biostimulatori care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei şi funduri de stupi pentru control sau
funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura ecologică”, după
liniuţa a noua de la condiţiile de eligibilitate se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
„- produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii care sunt adjuvanţi în combaterea
varoozei şi fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa se achiziţionează
obligatoriu împreună cu medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de albine;”
8.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
2. „Combaterea varoozei”, Măsura 2.2. „Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente
nutritive, biostimulatori care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei şi funduri de stupi pentru control sau
funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura ecologică”,
cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA al medicamentelor ecologice pentru combaterea varoozei care au la bază acizi
organici, uleiuri esenţiale, produse naturale, achiziţionate pentru întreg efectivul de albine deţinut
de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar;
- preţul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive şi al biostimulatorilor, care
sunt adjuvanţi în combaterea varoozei, achiziţionate pentru întreg efectivul de albine deţinut de
apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, în limita a maximum
12 kg total produse / familia de albine;
- preţul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.”
9.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
3. „Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional - Achiziţionarea de mătci,
roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România”, condiţiile de
eligibilitate prevăzute la prima liniuţă și a doua se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„- apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data
depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverință/
atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de
depunere a cererii şi a documentelor, după caz;”
10.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
3. „Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional - Achiziţionarea de mătci,
roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România”, după liniuţa a treia de
la condiţiile de eligibilitate se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
„- achiziţionarea familiilor de albine şi/sau mătcilor şi/sau roiurilor la pachet şi/sau roiurilor
pe faguri din rase omologate în România este condiţionată de achiziţia de medicamente
pentru tratarea acestora;”
11.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
3. „Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional - Achiziţionarea de mătci,
roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România”, cheltuielile eligibile se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de mătci/apicultor şi pentru achiziţia
medicamentelor pentru tratarea acestora;

- preţul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de roiuri la pachet/apicultor şi pentru
achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora;
- preţul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de roiuri pe faguri/apicultor şi pentru
achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora;
- preţul fără TVA pentru achiziţia de maximum 125 de familii de albine/apicultor şi pentru
achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora.”
12.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
4. „Raţionalizarea stupăritului pastoral - Achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în
urma deplasării acestora în pastoral”, condiţiile de eligibilitate prevăzute la prima liniuţă și a doua,
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„- apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data
depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverință/
atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de
depunere a cererii şi a documentelor, după caz;”
13.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
4. „Raţionalizarea stupăritului pastoral - Achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în
urma deplasării acestora în pastoral”, după liniuţa a şasea de la condiţiile de eligibilitate se introduce
o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
„- stupii achiziţionaţi în vederea reformării stupilor uzuaţi în urma deplasării în pastoral nu
trebuie să depăşească maximum 50% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data
depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar;”
14.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
4. „Raţionalizarea stupăritului pastoral - Achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în
urma deplasării acestora în pastoral”, cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru achiziţia de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole, dar nu mai
mult de 50% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii, excluzând
materialul biologic.”
15.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
5. „Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii - Efectuarea
analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii”, condiţiile de eligibilitate prevăzute la prima
liniuţă și a doua, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„- apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data
depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverință/
atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de
depunere a cererii şi a documentelor, după caz;”
16.
La anexa nr.1, CAPITOLUL VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul
5. „Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii - Efectuarea
analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii”, cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii
şi care trebuie să cuprindă:
- determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere;

- determinarea glucozei şi fructozei din miere;
- determinarea conţinutului de apă;
- examen organoleptic;
- determinarea indicelui diastazic.”
17.
La anexa nr.2, articolul 1, literele a), f), g) și h) ale alineatului (1), se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„a) cerere pe baza căreia solicită accesarea o singură dată a măsurilor prevăzute în Program în
care menţionează şi acordul de derulare a sprijinului prin intermediul aceleaşi formei asociative;
………………………………………………………………………………………………………………
f) copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în Registrul
agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;
g) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului
în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii
şi a documentelor, după caz;
h) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea
cererii de solicitare la sediul formei asociative, de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent
activitatea exploataţia/unitatea;”
18.
La anexa nr.2, după alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat,
alin.(21), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin.(2) nu se depăşeşte suma aprobată prin
Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură stabileşte procentual nivelul sprijinului financiar pentru beneficiarii care au valoarea de
achiziţie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi
fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în
România din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a
familiilor de albine, a stupilor sau a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea
mierii, mai mare decât valoarea minimă de achiziţie, fără TVA, fără a se depăşi valoarea de achiziţie,
fără TVA, din factură, până la limita sumei aprobate.”

PRIM-MINISTRU
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 20112013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi a
valorii sprijinului financiar
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
1. Descrierea
Prin Hotărârea Guvernului nr.245/2011 s-a aprobat Programul Naţional
situaţiei actuale
Apicol pentru perioada 2011-2013, normele de aplicare, cuprinsul Ghidului de
bune practici pentru apicultura, precum şi valoarea sprijinului financiar.
Acţiunile cuprinse în Program sunt: asistenţă tehnică pentru apicultori
şi grupuri de apicultori, combaterea varoozei, raţionalizarea stupăritului
pastoral, măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor
fizico-chimice ale mierii și susţinerea refacerii efectivului de familii de albine
pe teritoriul naţional.
Scopul de bază al Programului este sprijinirea activităţilor de
profilaxie şi combatere a varoozei, efectuării analizelor fizico-chimice ale
mierii, achiziţionării materialului biologic pentru refacerea efectivului de
familii de albine care favorizează obţinerea produselor apicole de cea mai
înaltă calitate în stupine, achiziţionării stupilor, tipăririi şi multiplicării
Ghidului de bune practici în apicultură, precum și a altor mate riale
informative, respectiv flyere, afişe, broşuri.
Programul conține măsurile detaliate pentru care se acordă sprijin
financiar, condițiile și cheltuielile eligibile, pecum și documentele necesare
accesării acestei forme de sprijin.
Pentru acţiunile prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a
cererii şi a documentelor care o însoţesc este 01 august a fiecărui an.
Prin strategia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se are în
vedere stimularea continuă a activităţilor de ameliorare a familiilor de albine şi
de îmbunătăţire a calităţii producției în sectorul apicol.
Programul a fost elaborat în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor
profesionale apicole legal constituite, conform legislaţiei în vigoare.
21.Transpunere/cre
are cadru pentru
aplicare legislaţie
comunitară
2. Schimbări
preconizate

Prin proiectul de hotărâre se are în vedere:
- reglementarea cât mai exactă a categoriei de beneficiari ai acestui
Program, prin completarea definiției cu sintagma „ care au împlinit vârsta de
18 ani până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după
caz”
- s-a completat categoria celor care primesc gratuit Ghidul de bune
practici pentru apicultură, având în vedere importanța pentru apicultori a

prevederilor acestuia precum și interesul crescut al acestora de a-l consulta;
- precizarea faptului că apicultorul trebuie să fie membru al formei
asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a
cererii de solicitare a ajutorului
- clarificarea condiției de eligibili tate privind pregătirea în domeniul
apiculturii, prin men
ționarea termenului până la care să se elibereze
atestatul/certificatul/diploma, care confirmă această pregătire, respectiv, până
la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz, deoarece
au fost situații în care apicultorii care au absolvit cursurile de specialitate și
atestatul/certificatul/diploma li s-a eliberat după data depunerii cererii de
solicitare a ajutorului financiar la forma asociativă, au fost considera
ți
neeligibili;
- prin introducerea sintagmei „adjuvan
ți” se explică rolul produselor
biologice, suplimentelor nutritive şi biostimulatorilor, care asociate cu
medicamentele specifice ajută la combaterea varoozei;
- s-a reglementat obligativitatea achizi
ționării produselor biologice,
suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi fundurilor de stupi pentru control
sau fundurilor de stupi antivarooa, numai împreună cu medicamentele
necesare pentru tratarea familiilor de albine, deoarece, la nivelul Comisiei
Europene se pune accent foarte mare pe sănătatea albinelor prin tratarea
acestora pentru combaterea varoozei
și
pe utilizarea integrală de către
apicultori a sumelor prevăzute în Program pentru această măsură. Astfel, sunt
decontate ca și cheltuieli eligibile preţul fără TVA al medicamentelor pentru
combaterea varoozei, achiziţionate pentru întreg efectivul de albine deţinut de
apicultor la data depunerii cererii, atât pentru apicultura conven
țională, cât ș i
pentru cea ecologică. În șiacela
sens, s
-a reglementat obligativitatea
achiziționării familiilor de albine şi/sau mătcilor şi/sau roiurilor la pachet
şi/sau roiurilor pe faguri din rase omologate în România împreună cu
medicamentele necesare tratării acestora, precum
și decontarea acetor
cheltuieli.
- s-a stabilit limita maximă de 12 kg total produse biologice, suplimente
nutritive şi biostimulatori/familia de albine, conform tehnologiei apicole,
deoarece unii apicultori au achiziționat nejustificat cantități mai mari din astfel
de produse;
- s-a stabilit limita maximă de 50% din totalul stupilor deţinuţi de
apicultor, pentru achiziția stupilor în vederea reformării stupilor uzuaţi în urma
deplasării în pastoral, conform tehnologiei apicole, deoarece unii apicultori au
solicitat mai mulți stupi decât era necesar tehnologic de înlocuit. De asmenea,
s-au corelat cheltuielile eligibile cu stabilirea limitei maxime în cazul
achiziționării de stupi.
- s-a înlocuit analiza „determinarea indicelui colorimetric” cu analiza
„determinarea indicelui diastazic”, deoarece sunt foarte puține laboratoare în
care se poate efectua analiza înlocuită și astfel nu se poate deconta întreg setul
de bază de analize fizico-chimice. Noua analiză se efectuează în toate
laboratoarele autorizate sanitar veterinar ale direcțiilor județene sanitare
veterinare și pentru siguranța alimentelor.
- pentru o mai bună țelegere
în
a prevederilor actului normativ,
s-a
reglementat ca solicitarea accesării măsurilor prevăzute în Program să se facă
o singură dată și prin intermediul aceleaşi formei asociative;
- pentru clarificarea conținutului adeverinței eliberate de consiliul local, sa precizat data la care se referă informa
țiile din această adeverință, respectiv
data solicitării acesteia;
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- precizarea faptului că documentul de înregistrare/autorizare sanitarveterinară să fie eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare a sprijinului
financiar la sediul formei asociative;
- în cadrul articolului 11 al Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.
245/2011, se reglementează și situația în care după aplicarea valorii minime de
achiziție, fără TVA, nu se depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei
Europene din data de 14 septembrie 2010,
și Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură stabileşte procentual nivelul sprijinului financiar pentru
beneficiarii care au valoarea de achiziție, fără TVA, mai mare decât valoarea
minimă de achiziție, fără TVA, fără a se depăși valoarea de achiziție, fără
TVA, din factură, până la limita sumei aprobate, avându-se în vedere absorbția
într-o proporție cât mai mare a fondurilor europene și naționale alocate prin
acest Program.
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 Nu este cazul
de stat
3. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul
Nu este cazul
4. Impactul social
5. Impactul asupra mediului (***)
6. Impactul asupra drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului

Nu este cazul

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.
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)
Indicatori
Anul
Următorii 4 ani
Media pe 5 ani
curent
1
2
3
4
5
6
7
1.Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit;
(ii) impozit pe venit.
b)bugete locale:
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(i)impozit pe profit;
c)bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i)contribuţii de asigurări
2.Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a)buget de stat, din acesta:
(i)cheltuieli de personal;
(ii) bunuri şi servicii.
b)bugete locale;
(i)cheltuieli de personal;
(ii)bunuri şi servicii.
c)bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i)cheltuieli de personal;
(ii)bunuri şi servicii.
3.Impact financiar, plus/minus, din
care:
a)buget de stat;
b)bugete locale
4.Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6.Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7.Alte informaţii
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 normativ;

Hotărârea Guvernului nr.245/2011 privind
aprobarea Programului Naţional Apicol
pentru perioada 2011-2013, a normelor de
aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune
practici pentru apicultura, precum şi a valorii
sprijinului financiar

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu - prevederile art. 105-110 din secţiunea VI
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce "Dispoziţii speciale privind sectorul apicol"
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transpun prevederi comunitare

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

a Regulamentului Consiliului Uniunii
Europene nr. 1.234/2007 de instituire a unei
organizări comune a pieţelor agricole şi
privind dispoziţii specifice referitoare la
anumite produse agricole, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
299 din 16 noiembrie 2007
-Decizia Comisiei Europene din 14.09.2010
de aprobare a programului de îmbunătăţire a
producţiei şi comercializării produselor
apicole prezentat de România în temeiul
Regulamentului (CE)
nr. 1234/2007
al
Consiliului şi de stabilire a contribuţiei
Uniunii Europene la acest program.
Nu este cazul
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 Nu este cazul
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
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

Nu este cazul

Nu este cazul.
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind

Nu este cazul.
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constituirea consiliilor interministeriale
permanente
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
6. Alte informaţii

Nu este cazul.

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
Au fost respectate prevederile Legii nr.
necesitatea elaborării proiectului de act
52/2003 privind transparenţa decizională în
normativ
administraţia publică, prin afişare pe site-ul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Acţiunea de informare a societăţii civile se face
prin intermediul site-ului Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
2. Informarea societăţii civile cu privire la subiect.
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

Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
Proiectul de act normativ se va pune în aplicare
proiectului de act normativ de
de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și de
către autorităţile administraţiei
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu
publice centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi organisme sau rețeaua sa teritorială.
extinderea competentelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul.
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem
spre adoptare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTRU
Valeriu TABĂRĂ

AVIZĂM FAVORABIL:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
SANITARĂ VETERINARĂ ȘI
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
PREȘEDINTE
Radu Chețan ROATIȘ

MINISTERUL
AFACERILOR EUROPENE
MINISTRU
Leonard ORBAN

MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

MINISTRU
Gheorghe IALOMIȚIANU

MINISTRU
Cătălin Marian PREDOIU
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