GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 796 /2012 privind schema de ajutor
specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate și 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 Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat
producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 544 din data de 3 august 2012, cu modificările și completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu
următorul cuprins:
“(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2012, valoarea ajutorului financiar
specific se calculează, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima
cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un
plafon maxim de 28.868.100 euro.”
Art. II. Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru
îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările și
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul
cuprins:
“ (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2012, valoarea ajutorului financiar
specific se calculează, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima
cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un
plafon maxim de 5.229.900 euro. ”
2. După anexa 2, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, ”Plafonul alocat pentru plăţile
anuale suplimentare în anul 2012”, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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ANEXA
Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010
Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare în anul 2012
Sectoarele pentru care se acordă sprijin
Producţia vegetală
Producţia animalieră
Total:

Plafonul alocat (euro)
4.270.900
959.000
5.229.900

