GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de
ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a
Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru
îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat
producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1.(1) Producătorii agricoli, persoane fizice, persoane fizice autorizate 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, sau persoane juridice, crescători de vaci de lapte, denumiţi
în continuare beneficiari, înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări
şi/sau vânzări directe şi cu exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, identificate
în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor
specific pe exploataţie pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi
suplimentare, calculată şi acordată anual, în funcţie de efectivul de vaci de lapte deţinut.
(2) În sensul prevederilor prezentei hotărâri, vaca de lapte se defineşte ca fiind
femela din categoria bovine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a
cererilor.
(3) Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a anului pentru
care se face solicitarea ajutorului specific.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2010, perioada de
depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010, iar pentru a treia etapă este 15
decembrie 2010 – 21 ianuarie 2011.
(5) Beneficiarii a căror formă de organizare se modifică, în sensul autorizării
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, fac dovada
actualizării datelor în sistemul de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură şi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi anexează la cererea depusă documentele
justificative corespunzătoare şi copia de pe pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului
până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv.
(6) Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă de
depunere şi nu s-au autorizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu
modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere, cererea iniţială depusă ca persoană fizică va
fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilite.
2. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte se calculează de către Agentia

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului
maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, fără a depăşi 250 euro/cap de vacă de lapte.”
3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. Plăţile pentru ajutorul specific anual, prevăzut la art.1 alin.(1), se efectuează
până la data de 30 iunie a anului următor.”
4. La articolul 8, litera a) a alinetului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului
de înregistrare fiscal/carte de identitate, după caz;”
5. Alineatul (21) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(21) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se
efectuează până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat de
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.”
6. După articolul 9 se introduce un nou articol, art.91, cu următorul cuprins:
„ În cazul în care, între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de plată are loc un
transfer integral de exploataţie, aşa cum este prevăzut la art. 82 din Regulamentul (CE) nr.
1122/2009 de stabilire a a unor norme de aplicare a Regulmentului (CE) nr.73/2009 al
Consiliului, ajutorul solicitat de cedent se acordă cesionarului cu respectarea condiţiilor
prevăzute de aliniatul (3) din art. 82 al Regulamentului (CE) nr.1122/2009.”

Art. II. Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru
îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
„(1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane
juridice şi/sau 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, active, înregistrate în fiecare an în sistemul
de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare
acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
denumiţi în continuare beneficiari.”
2. Alineatul (5) al articolului 5 se abrogă.
3. Alineatul (11) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2010, perioada de depunere
pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010, iar pentru a treia etapă este 15 decembrie 2010 –
21 ianuarie 2011.”
4. Alineatul (21) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, beneficiarii solicită
organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv, a
certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.”

5. După articolul 8 se introduce un nou articol, art.81, cu următorul cuprins:
„Art. 81. Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă de
depunere şi nu s-au autorizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu
modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere, cererea iniţială depusă ca persoană fizică va
fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilite.”
6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Art. 10. Plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzut la art. 1 se efectuează până la
data de 30 iunie a anului următor.”
7. Alineatul (21) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului
se efectuează până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat
de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.”
8. După articolul 12 se introduce un nou articol, art.121, cu următorul cuprins:
„ Art. 121. În cazul în care, între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de plată
are loc un transfer integral de exploataţie, aşa cum este prevăzut la art. 82 din Regulamentul
(CE) nr. 1122/2009 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulmentului (CE) nr.73/2009 al
Consiliului, ajutorul solicitat de cedent se acordă cesionarului cu respectarea condiţiilor
prevăzute de aliniatul (3) din art. 82 al Regulamentului CE nr.1122/2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

NOTĂ FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind
schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a
Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea
calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)

1. Descrierea
situaţiei actuale

2.

Transpunere/
creare cadru
pentru
aplicare
legislaţie
comunitară

3. Schimbări
preconizate

Prin Hotărârea Guvernului nr. 755/2010, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.543 din data de 3 august 2010, s-a stabilit schema de
ajutor specific acordat producătorilor de lapte din zonele defavorizate, iar prin
Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.552 din data de 5 august 2010, s-a stabilit schema de ajutor specific
pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură
ecologică, conform prevederilor art. 68 alin.(1) lit. a) şi lit.b din Regulamentul
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune
şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 (CE)
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003.
Din derularea prezentelor scheme de ajutor s-a constatat că un număr relativ
mic de producători agricoli au depus documentele necesare pentru accesarea
ajutoarelor specifice menţionate, pecum şi faptul că un număr important de
solicitanţi nu îşi pot completa în termenul stabilit documentaţia necesară pentru a
putea beneficia de aceste forme de ajutor financiar.
Completarea cadrului pentru aplicarea unor prevederi din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
30/31.01.2009 şi din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Consiliului, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 316/2.12.2009
Prezentul proiect stimulează absorbţia unui procent cât mai mare din suma
alocată României din Fondul European de Garantare Agricolă, prin lărgirea
categoriei de beneficiari, respectiv, personae fizice, persoane juridice şi/sau
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.
Prezentul proiect reglementează pentru cele două acte normative supuse
modificării faptul că, prin excepţie, pentru anul 2010, perioada de depunere pentru
a treia etapă este 15 decembrie 2010 – 21 ianuarie 2011, iar în cazul în care
beneficiarii îşi schimbă forma de organizare, aceştia pot depune documentele
justificative corespunzătoare şi copia de pe certificatul de înregistrare la registrul
comerţului până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv. În consecinţă, această situaţie
determină şi modificarea termenului de efectuare a controlului la faţa locului,
respectiv până la data de 10 martie 2011 inclusiv.
Pentru Hotărârea Guvernului nr.759/2010, prin excepţie, pentru anul 2010,
beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data
de 21 ianuarie 2011 inclusiv, a certificatului de conformitate/master

certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.
Plăţile pentru ajutoarele specifice anuale prevăzute în actele menţionate
anterior, se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor, conform
prevederilor art.29 alin.(2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
4. Alte
informaţii(**)

Nu este cazul

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

1. Impactul
macroeconomic

- restructurarea sectorului de producţie a laptelui de vacă în România;
- menţinerea nivelului producţiei de lapte;
- menţinerea producătorilor de lapte în activitate;
- ocuparea forţei de muncă în spaţiul rural defavorizat.
- creşterea veniturilor exploataţiilor care practică agricultura ecologică;
-revitalizarea spaţiului rural prin trecerea la practicarea agriculturii
ecologice;
- oferirea de alimente calitative şi certificate ecologic.

2. Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor
de stat

Nu este cazul

3. Impactul asupra
mediului de afaceri

4.

Impactul social

5. Impactul asupra
mediului(***)

6.

Alte informaţii

- echilibrarea veniturilor pe filiera laptelui în scopul menţinerii producţiei
de lapte şi produse lactate pe piaţa naţională şi comunitară;
- diversificarea gamei de produse lactate.
- creşterea schimburilor comerciale intra şi extracomunitare;
- îmbunătăţirea lanţului valoric pe filiera de produse ecologice.
- menţinerea exploataţiilor specializate pentru producţia laptelui de vacă;
- compensarea diferenţiată în funcţie de dimensiunea activităţii de
producţie, a pierderilor suferite din din cauza zonei defavorizate;
- crescătorii de vaci de lapte care deţin un efectiv cuprins între 2 – 15
capete într-o zonă defavorizată sunt în situaţia de a renunţa la această
activitate.
- creşterea productivităţii muncii prin reducerea manoperei pe unitatea de
produs, prin neutilizarea substanţelor chimice de sinteză;
Menţinerea exploataţiilor de creştere a vacilor de lapte în zone
defavorizate, duce la menţinerea pajiştilor naturale şi a florei spontane pe
aceste suprafeţe respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact asupra
condiţiilor de protecţie a mediului.
Menţinerea şi îmbunătăţirea fertilităţii solului prin creşterea
conţinutului de materie organică. Agricultura ecologică are o contribuţie
majoră la dezvoltarea durabilă a agriculturii din România, în corelaţie cu
conservarea şi protejarea mediului.
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 (5 ani)
Nu este cazul

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
Nu este cazul
abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a
proiectului de act normetiv;
b) acte normative ce
urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor
dispoziţii
2. Conformitatea
proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
Elaborarea prezentului proiect de act normativ pentru completarea
aplicării prevederilor art. 68 alin.(1) lit. a şi lit.b din Regulamentul (CE)
nr. 73/19.01.2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii
3. Măsuri normative
agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru
necesare aplicării directe a
agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE)
actelor normative
nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului
comunitare
(CE) nr. 1782/2003, creează posibilitatea acordării de ajutoare
specifice agricultorilor pentru a le compensa dezavantajele specifice
care îi afectează, în regiunile vulnerabile din punct de vedere economic
şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor agricole ecologice
4. Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene

Nu este cazul

5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg aranjamente

Nu este cazul.

6.

Nu este cazul.

Alte informaţii

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1.
Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme

Proiectul de act normativ a fost elaborat de
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, împreună cu specialişti ai
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
reprezentanţi ai crescătorilor de vaci de lapte şi
reprezentanţi ai asociaţiilor de producători din

agricultura ecologică
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
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
consiliile 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.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Seciunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implemantarea proiectului de
act normativ

1. Informarea societăţii civile cu
privire la necesitatea elaborării
proiectului de act normativ

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

- Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în 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 şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
Proiectul de act normativ se va pune în aplicare de Ministerul
autorităţile administraţiei publice
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Agenţia de Plăţi şi
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor
Intervenţie pentru Agricultură.
noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2.

Alte informaţii

Nu este cazul.

În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem
spre aprobare.
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