GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759 /2010 privind acordarea de
ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură
ecologică și a Hotărârii Guvernului nr.796/2012 privind schema de ajutor specific acordat
producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotârâre.
Art. I. 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 și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (2), litera e) se abrogă.
2. La articolul 3, alineatul (3), litera d) se abrogă.
3. La articolul 3, alineatul (4), litera d) se abrogă.
4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 4
(1) Valoarea ajutorului specific, în cuantum de 4.098.000 euro, va fi calculată la un curs euro-leu
stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotație a lunii septembrie și publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
(2) Plata anuală suplimentară /exploatație și plafoanele alocate fiecărui sector pentru care se acordă
ajutor specific, respectiv producție vegetală și producție animalieră, sunt prezentate în anexa nr. 1.
(3) Cuantumul plății anuale suplimentare/exploatație se calculează de către Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului
alocat pentru fiecare sector la numarul explotațiilor eligibile, având în vedere plata anuală
suplimentară maximă/exploatație pentru fiecare categorie de dimensiune a exploatației. În cazul în
care plafonul solicitat depășește plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară
maximă/expolatație se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de
dimensiune a exploatației ale sectorului respectiv.
(4) În situația în care beneficiarii nu utilizează în totalitate plafonul alocat unui sector pentru care se
acordă ajutor specific, respectiv producție vegetală sau producție animalieră diferența se redistribuie
către celălalt sector.“
5. La articolul 5 alineatul (1), litera i) se abrogă.
6. După alineatul (12) al articolului (8) se introduce un nou alineat, alin. (13) cu următorul
cuprins:
„(13) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2012 perioada de depunere a cererilor
este 1 septembrie – 15 octombrie.”
7. După alineatul (22) al articolului 12, se introduce un nou alineat, alin. (23), cu următorul
cuprins:

„(23) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2012 controlul la faţa locului se
efectuează începând cu data de 1 noiembrie, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.”
8. Anexa nr. 1 “Plafonul anual alocat sprijinului specific” se modifică și se înlocuiește cu
anexa la prezenta hotărâre.
Art. II. Solicitarea eliberării certificatului prevăzut la art. 8, alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii
produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările și completările ulterioare,
de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1), se poate face până la data de 15 octombrie 2012.
Art. III. Beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010
privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul
de agricultură ecologică, cu modificările și completările ulterioare, care au încheiat contractul
prevăzut la art. 3, alin. (2), lit. c), cu organismul de inspecție și certificare căruia i-a fost retrasă
aprobarea, pot :
a) depune cererea prevăzută la art. 8 alin. (1), până la data de 15 decembrie;
b) solicita eliberarea de către noul organism de inspecţie şi certificare, a documentului
justificativ, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model
este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, denumit şi certificat de
conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze
statutul exploataţiei (în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale,
numărul de familii de albine, până la data de 15 decembrie.
Art. IV. Prevederile art. 3, 4 și 5 din Hotararea Guvernului nr. 759/2010 privind
acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul
de agricultură ecologică astfel cum au fost modificate prin prezenta hotarare, se aplică pentru
cererile privind acordarea de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor înregistrate în sistemul de
agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, depuse după intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. V. Hotărârea Guvernului nr.796/2012 privind schema de ajutor specific acordat
producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 544 din data de 3 august 2012, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Partea introductivă a articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare,
persoane fizice, persoane juridice, crescători de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de
taurine din rase de carne şi/sau din metişii acestora, denumiţi în continuare beneficiari, cu
exploataţii cu cod de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pentru a compensa dezavantajele
specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual, în funcţie de
efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie, din următoarele categorii:”
2. La articolul 9, litera c) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) copie de pe paşaportul fiecărui animal, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor, după caz;”
3. După alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul
cuprins:

„(3¹) Prin excepție de la prevederile alin.(3), în cadrul controlului la faţa locului, pentru tineretul
mascul și/sau femel din rase de carne și/sau metișii cu rase de carne, în cazul ieşirilor din
exploataţie, se verifică următoarele elemente referitoare la sistemul de identificare şi de înregistrare
a bovinelor, prevăzute de art.3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000:
a) extrasul din baza de date electronică a Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor;
b) registrul individual al exploataţiei.”

PRIM-MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA

ANEXĂ
PLAFONUL ANUAL ALOCAT AJUTORULUI SPECIFIC
Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, pășuni permanente (pășuni și fânețe) în
conversie
CateDimensiunea
Plata anuală suplimentară
goria
exploataţiei
maximă/exploatație (€)
1
0,30-5 ha
1500
2
5,1-20 ha
2300
3
21-50 ha
2900
4
51-100 ha
3400
5
Peste 100 ha
3800
II.Creşterea animalelor în conversie
1. Păsări
CateDimensiunea exploataţiei
goria
1
Sub 500 capete
2
Peste 500 capete

Plata anuală suplimentară
maximă/exploatație (€)
1500
3000

2. Bovine
Categoria
1
2

Plata anuală suplimentară
maximă/exploatație (€)
800
2000

Dimensiunea exploataţiei
Sub 20 capete
Peste 20 capete

3. Ovine / caprine
CateDimensiunea exploataţiei
goria
1
Sub 20 capete
2
Între 21-100 capete
3
Peste 100 capete

Plata anuală suplimentară
maximă/exploatație (€)
500
1500
3500

4. Apicultura
Categoria
1
2
3

Plata anuală suplimentară
maximă/exploatație (€)
750
850
950

Dimensiunea exploataţiei
1 – 50 familii
51-100 familii
Peste 101 familii

Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare
Sectoarele pentru care se acordă sprijin
Plafon alocat annual (€)
Producţia vegetală
Producţia animalieră
Total

3 139 000
959 000
4 098 000

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759
din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii
produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, precum și a Hotărârii Guvernului
nr.796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de
vită din zonele defavorizate
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
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) 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) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1782/2003.
În vederea accesării acestei forme de ajutor specific, unul din criteriile de
eligibilitate îl reprezintă lipsa datoriilor restante ale solicitantului la bugetul de
stat sau bugetul local, care poate fi considerat un criteriu discriminatoriu.

1. Descrierea
situaţiei actuale

Suma totală alocată acestei scheme de sprijin, conform notificării inițiale
adresată Comisiei Europene, în 23.03.2010 a fost de 3.098.000 Euro, care
ulterior a fost majorată.
Termenul de 31 august prevăzut inițial pentru depunerea cererilor pentru
ajutorul specific nu poate fi menținut, întrucât operatorii solicitanți nu își pot
completa în termenul stabilit documentația necesară pentru a putea beneficia
de această formă de ajutor financiar .
Termenul de 15 octombrie, prevăzut pentru efectuarea controalelor la fața
locului trebuie modificat, respectiv prelungit, în vederea realizării unor
evaluări corecte.
Prin Hotărârea Guvernului nr.796/2012, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 544 din data de 3 august 2012, s-a stabilit schema de
ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele
defavorizate, în funcţie de efectivul de animale deținut/beneficiar/categorie din
următoarele categorii:
a) vaci de lapte;
b) bivolițe de lapte;
c) taurine din rase de carne și metișii acestora: vaci din rase de carne,

tineret mascul și/sau femel din rase de carne și/sau metiși cu rase de
carne.
După publicare, s-a constatat că la definirea producătorilor agricoli constituiţi
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi
completările ulterioare, dintr-o eroare materială, au fost omise categoriile:
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.
De asemenea, se constată că în cazul ieșirii animalelor din exploatație,
solicitantul nu mai deține pașaportul acestora.
2.Transpunere/
creare cadru
pentru aplicare
legislaţie
comunitară

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.
Articolul I din prezentul proiect de hotărâre a Guvernului reglementează
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.759/2010, cu modificările și
completările ulterioare.
Articolul I din prezentul proiect de hotărâre a Guvernului impune eliminarea
îngrădirilor care vizează beneficiarii acestei forme de ajutor specific, respectiv
abrogarea prevederilor referitoare la lipsa datoriilor restante la bugetul de stat
sau bugetul local, menționate la art. 3: alin. (2), lit. e), alin. (3), lit. d), alin. (4),
lit. d) și art. 5, alin. (1), lit. i).

3. Schimbări
preconizate

Această modificare s-a impus atât ca urmare a discuțiilor purtate între
reprezentanții MADR și sectorul privat, cât și datorită faptului că fondurile
alocate schemelor de sprijin notificate Comisiei Europene în baza art. 68 al
Regulamentului (CE) nr 73/2009 provin din Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA) și nu din bugetul de stat.
De asemenea, în urma analizei schemelor de ajutor specific corespunzătoare art.
68 se poate constata faptul că pentru celelalte schemele notificate respectiv
schema de ajutor specific pentru producătorii de lapte şi de carne de vită din
zonele defavorizate și producătorii de orez din zone defavorizate, această
condiție nu este inclusă la criteriile de eligibilitate.
În plus, specificăm că această condiție a vizat doar accesarea ajutorului specific
de către beneficiari și nu era o condiție prevăzută de Regulamentul (CE) nr.
73/2009, inclusă în criteriile de menținere în sistemul de agricultură ecologică,
respectiv în angajamentul beneficiarului menționat la art. 5 lit. h).
O altă modificare inclusă în articolul I din prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului urmăreşte absorbția întregii sume alocate României pentru schema
de ajutor specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de
agricultură ecologică, din Fondul European de Garantare Agricolă.
Conform notificării inițiale transmise Comisiei Europene privind implementarea
schemelor de sprijin specific în baza art. 68, alin.(1), lit. (a), pct. (ii) și lit. (b) din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, plafonul alocat sectorului de agricultură
ecologică a fost de 3.098.000.

România a transmis ulterior Comisiei Europene, în baza alin. (1) al art. 69 din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, decizia nr. 51935/26.07.2011 privind majorarea,
plafonului total alocat acestei scheme de ajutor specific.
Conform art. 69, alin (4), al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 finanțarea
schemelor specifice art. 68, alin. (1), se realizează prin FEGA și se încadrează în
limita de 3,5% din plafonul național prevăzut la art. 40.
Odată cu creșterea plafonului național în anul 2012 față de 2011, a putut fi
notificată și majorarea cu 1 mil. euro a sumei de 3.098.000 euro, notificată
inițial. Colectarea fondurilor necesare acordării ajutoarelor specifice, se
realizează conform art. (131), alin 3), lit. (a) a Regulamentului mai sus
menționat.
Astfel că, s-a impus modificarea la art. 4, alin. (1) prin stipularea noii valori a
ajutorului specific în cuantum total de 4.098.000 euro
Datorită majorării plafonului total alocat acestei forme de ajutor specific s-a
impus și modificarea anexei 1 a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 și înlocuirea
cu Anexa la noul proiect de Hotărâre a Guvernului.
Având în vedere că în anul 2011 cererile eligibile aferente acestei forme de
ajutor specific au vizat în special anumite categorii de dimensiune ale
exploataţiei din sectorul vegetal, ceea ce a condus la diminuarea sumelor plătite
către aceste categorii, s-a considerat necesar ca în noul proiect de Hotărâre a
Guvernului, pentru o plată echitabilă, să poată exista posibilitatea ca în cazul
depăşirii plafonului alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară
maximă/exploatație să se diminueze procentual cu aceeaşi valoare pentru toate
categoriile de dimensiune a exploatației ale sectorului respectiv.
Totodată s-a impus posibilitatea redistribuirii între sectoare a plafoanelor, în
cazul în care nu se utilizează în totalitate plafonul alocat unui sector .
Aceste modificări au fost propuse în cadrul alin. (3) și (4) ale art. 4 din
Hotărârea Guvernului nr.759/2010, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru un plus de claritate, modificarea propusă la alin. 4 al art. 4 face referire la
cele două sectoare pentru care se acordă plata anuală suplimentară, respectiv
producție vegetală și producție animalieră, ceea ce nu exclude apicultura, care
așa cum este prezentată și în anexa la Hotărârea Guvernului 759/2010 face parte
de asemenea din sectorul de producție animalieră.
De asemenea, art. I din prezentul proiect de hotărâre a Guvernului propune și
modificări ale termenului prevăzut la art. 8, alin (1) și 12 din Hotărârea
Guvernului nr.759/2010, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel că, se propune și modificarea, prin excepție pentru anul 2012, a
termenului prevăzut inițial pentru depunerea cererilor aferente ajutorului
specific, modificare impusă de necesitatea completării în termenul stabilit, a
documentației necesare sprijinului specific. Astfel, perioada de depunere a
cererilor va fi, pentru anul 2012, 1 septembrie-15 octombrie.
În ceea ce privește prevederile care fac referire la termenul de începere a
controlului la fața locului de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură, datorită schimbărilor menționate anterior, prin excepție, pentru anul
2012, controlul la fața locului va începe după finalizarea evaluării dosarelor
aferente cererilor de ajutor specific, respectiv 1 noiembrie.

Articolul II din prezentul proiect de hotărâre a Guvernului reglementează
situația beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii
produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, care nu au solicitat
eliberarea certificatului în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1), respectiv 15
august. Motivația introducerii acestei prevederi este bazată pe perioada foarte
scurtă de timp dintre termenul limită al înregistrărilor în sistemul de agricultură
ecologică, respectiv 1 iunie, prevăzut la Ordinului ministrului agriculturii nr.
219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare, și termenul de
solicitare a certificatului având în vedere toate procedurile care trebuie
îndeplinite pentru eliberarea certificatului.
De asemenea, având în vedere faptul că termenului prevăzut inițial pentru
depunerea cererilor aferente ajutorului specific, a fost modificat prin prezentul
proiect s-a impus introducerea art. II pentru a se da posibilitatea potențialilor
beneficiari de a solicita organismelor de inspecție și certificare eliberarea
certificatului de conformitate/master certificat/certificatul de confirmare a
conversiei, până la 15 octombrie 2012.
Articolul III din prezentul proiect de hotărâre a Guvernului reglementează
situația beneficiarilor care au avut încheiate contracte de prestări servicii cu un
organism de inspecție și certificare căruia i-a fost retrasă aprobarea de către
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Având în vedere prevederile art. 27 al R(CE) 834/2007 privind producția
ecologică și etichetarea produselor ecologice, organismele de inspecție și
certificare au atribuții delegate de control, fiind aprobate de autoritatea
competentă, în condițiile îndeplinirii prevederilor alin. 5-7 ale articolului
menționat anterior.
Autoritatea competentă stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr.
38/2001 este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care în conformitate
cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. d) aprobă organismele de inspecţie şi
certificare.
Totodată, așa cum se precizează la art. 27, alin 9 al R(CE) 834/2007 și la art. 5
al Ordinului MADR nr. 65 din 17 martie 2010 pentru aprobarea regulilor
privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a
organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii
organismelor de control, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate
retrage aprobarea organismelor în cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele
prevăzute în baza legislativă menționată.
Având în vedere aceste aspecte și luând în calcul cazul concret de retragere a
aprobării unui organism de inspecție și certificare, se impune reglementarea
situației producătorilor, potențiali beneficiari, care au încheiat contracte de
prestări servicii cu organismul în cazul.
Astfel că, aceștia vor avea posibilitatea să fie preluați de alt organism de
inspecție și certificare și pentru a se exista timp suficient de efectuare a
inspecțiilor și implicit de eliberare a certificatelor, s-a stabilit ca termenul limită
pentru depunere a cererilor prevăzute la art. 8 alin. (1) și pentru solicitarea
eliberării documentului justificativ noului organism să fie 15 decembrie.
Art. IV reglementează aplicarea prevederilor art. 3, 4 și 5 din Hotărârea
Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru

îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
pentru cererile privind acordarea de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor
înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi
animalieră, depuse după intrarea în vigoare a prezentului act normativ.
Art. V Reglementează modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr.796/2012.
Se rectifică definirea beneficiarilor potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, cu modificările şi completările ulterioare.
Se clarifică faptul că solicitarea copiei de pe paşaportul fiecărui animal, emis de
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, se
poate face doar când este cazul, având în vedere că după ieșirea animalului din
exploatație, solicitantul nu mai deține pașaportul animalului.
În același sens, pentru controlul la fața locului, în cazul ieșirii animalului
din exploatație, APIA verifică doar extrasul din baza de date electronică a
Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor și
registrul individual al exploataţiei.
Menționăm că aceste modificări ale Hotărârii Guvernului nr.796/2012 nu
creează discriminări între beneficiarii schemei de ajutor specific .
4. Alte
informaţii(**)

Nu este cazul

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic

- creșterea veniturilor exploatațiilor care practică agricultura ecologică;
- revitalizarea spațiului rural prin trecerea la practicarea agriculturii
ecologice;
- oferirea de alimente calitative și certificate ecologic.

2. Impactul asupra
mediului concurenţial
şi domeniului
ajutoarelor de stat

Nu este cazul, conform prevederilor art. 139 din Regulamentul (CE) nr.
73/2009.

3. Impactul asupra
mediului de afaceri

4.

Impactul social

5. Impactul asupra
mediului(***)

- îmbunătățirea lanțului valoric pe filiera de produse ecologice.
- creșterea productivității muncii prin reducerea manoperei pe unitatea de
produs, prin neutilizarea substanțelor chimice de sinteză;
- compensarea diferenţiată în funcţie de dimensiunea exploatației, a
pierderilor de venit datorate scăderii randamentului de producție prin
neutilizarea produselor chimice de sinteză în combaterea bolilor și
dăunătorilor.
- menținerea și îmbunătățirea fertilității solului prin creșterea
conținutului de materie organică. Agricultura ecologică are o contribuție
majoră la dezvoltarea durabilă a agriculturii din România, în corelație cu
conservarea și protejarea mediului.

6. Impactul asupra
drepturilor şi
libertăţilor
fundamentale ale
omului
7. Alte informaţii

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene
a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate
de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului.
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)
Ajutorul specific ce reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare
Agricolă, se asigură din sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din
vărsăminte din privatizare înregistrare în contul curent general al Trezoreriei Statului, conform
legilor bugetare anuale.
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;
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

Nu este cazul

Nu este cazul

Elaborarea prezentului proiect de act normativ pentru completarea
aplicării prevederilor art. 68 alin.(1) lit. a din Regulamentul (CE) nr.
3. Măsuri normative
necesare aplicării directe a 73/19.01.2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii
actelor normative
agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru
comunitare
agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005,
(CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, creează posibilitatea acordării

4. Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg aranjamente.
6.

Alte informaţii

de ajutoare specifice agricultorilor pentru a îmbunătăți calitatea
produselor agricole, prin trecerea exploataţiilor la practicarea
agriculturii ecologice.
Art. 68 alin.(1) 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 agricole comune și
de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr.
247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (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.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Nu este cazul.

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, ai Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură și a fost supus
spre consultare asociațiilor de producători din
agricultura ecologică și asociațiilor de crescători
de bovine.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii Nu este cazul
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
Nu este cazul.
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.
Nu este cazul.
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.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Alte informaţii

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 autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale –
înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2.

Alte informaţii

Proiectul de act normativ se va pune în aplicare de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Nu este cazul.

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

MINISTRUL AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Daniel CONSTANTIN

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL AFACERILOR
EUROPENE
Leonard ORBAN

VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE
Florin GEORGESCU

MINISTRUL INTERIMAR AL JUSTIŢIEI
Victor Viorel PONTA

