
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

ORDONANTĂ  

pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea unor programe pentru susținerea 
produselor deficitare în domeniul agriculturii și al creșterii animalelor  

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct.. VII.2 din Legea nr. 
……../2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, ale prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 1408/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricolale, precum și ale 
prevederilor din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și 
forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

Art. 1. (1) Se aprobă instituirea de scheme de ajutoare de minimis/ajutoare de stat pentru 
programe de susținere a produselor deficitare în domeniul agriculturii și al creșterii animalelor, 
identificate pe piața românească, conform balanței comerciale. 
                        (2) Anual, prin hotărâri ale Guvernului, se stabilesc produsele deficitare pentru care 
se aplică programe de susținere prin aplicarea de scheme de ajutoare de minimis/ajutoare de stat și 
se aprobă beneficiarii, condițiile de eligibilitate, modul de acordare a acestora, cuantumul si 
valoarea totală a ajutorului, precum și modalitățile de verificare și control.   

Art. 2. (1) Începând cu anul 2017, se stabilesc ca produse deficitare carnea de porc și 
tomatele. 
  (2) Se acordă ajutoare de minimis/ajutoare de stat a căror valoare totală/beneficiar/an 
este echivalentul în lei a 10000 euro pentru 200 capete porci grași crescuți în exploatația 
beneficiarului de la care se obține o producție de minimum 20 tone carne, în urma sacrificării în 
abatoare autorizate. Cuantumul unitar este echivalentul în lei a 50 euro/cap. 

(3) Se acordă ajutoare de minimis/ajutoare de stat a căror valoare totală/beneficiar/an 
este echivalentul în lei a 3000 euro pentru 1000 mp spații protejate de la care se obține o producție 
de minimum 2 kg tomate/mp, justificată cu documente fiscale. Cuantumul unitar este echivalentul 
în lei a 3 euro/mp. 

(4) Pentru schemele de ajutor prevăzutele la alin. (2) și (3), prin hotărâri ale 
Guvernului, se aprobă beneficiarii, condițiile de eligibilitate, modul de acordare a ajutorului, 
valoarea anuală totală a ajutorului, precum și modalitățile de verificare și control.   

Art. 3. Resursele financiare necesare acordării ajutoarelor de minimis/ajutoare de stat 
prevăzute în prezenta ordonanță se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Art. 4. Măsurile prevăzute în prezenta ordonanță, intră în vigoare după data emiterii 
deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordării ajutorului de stat, după caz. 

                                                                                                         
 

PRIM-MINISTRU 

 

Sorin Mihai GRINDEANU 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
       Vbbb                                                                                                                                                                
Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
Ordonanță a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea unor programe pentru 
susținerea produselor deficitare în domeniul agriculturii și al creșterii animalelor  
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale În domeniul agriculturii și al creșterii animalelor concurenţa cu 

produse din afara ţării a avut influenţe negative în valorificarea 
produselor obținute. Acestui context i s-au adăugat și 
disfuncționalitățile pieței, care periclitează existența unei economii 
funcționale și echitabile în aceste sectoare confruntate și în prezent 
cu dificultăți legate de pierderile de venit ale producătorilor, 
cauzate de perturbările înregistrate pe piață: embargoul impus de 
Federația Rusă la începutul anului 2014, seceta severă din anii 
2015 și 2016 care a condus la creșterea costurilor inputurilor în 
cadrul exploatațiilor agricole. 
În prezent, producătorii agricoli înregistrează pierderi de venit 
considerabile din cauza contextului global nefavorabil, în ceea ce 
privește dezechilibrarea raportului dintre cerere și ofertă, în sensul 
ofertei excedentare. 
Deși înainte de anul 2014 România nu a fost unul dintre statele 
exportatoare de produse agricole în Federația Rusă, instituirea 
embargoului din vara anului 2014 a afectat în mod indirect 
producătorii români din cauza surplusului de produse existent pe 
piața UE. Ca urmare, scăderi severe ale prețurilor au fost 
înregistrate chiar și în perioade în care acestea ating în mod normal 
vârful de sezon. 
În prezent, produsele agroalimentare deficitare care necesită sprijin 
financiar pentru a asigura necesarul de consum din producția 
internă  sunt carnea de porc și tomatele. 
În sectorul legumicol, deficitul de producție la cultura de tomate 
cultivate în spații protejate se înregistrează în perioada decembrie 
– mai, din cauza neasigurării încălzirii acestora, ceea ce duce la 
producții mult diminuate. 
În Legea nr………/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
numărul ……. din data de ….. ianuarie 2017, la art. 1 pct. VII.2 
este prevăzută posibilitatea emiterii unei ordonanțe pentru 
stabilirea unor măsuri privind reglementarea unor programe pentru 
susținerea produselor deficitare în domeniul agriculturii și al 
creșterii animalelor. 

11. Transpunere/creare cadru 
pentru aplicare legislație 
comunitară 

Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în 
sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 
2014-2020 

2. Schimbări preconizate Prin acordarea ajutoarelor de stat în domeniul agriculturii și al 
creșterii animalelor se urmărește eficientizarea activităţii acestor 
sectoare, asigurarea necesarului de consum intern din producția 
autohtonă de produse agricole, precum și acoperirea pierderilor de 
venit înregistrate de producătorii agricoli. 
De asemenea, se urmărește obținerea unpr produse de calitate, 
competitive cu cele de pe piața europeană, precum şi o eficienţă 



economică în realizarea şi valorificarea acestora. 
Totodată, acordarea acestor ajutoare va duce la îmbunătățirea 
balanței comerciale prin reducerea importului pentru produsele 
deficitare din domeniul agriculturii și al creșterii animalelor, se vor 
asigura produse din producția internă, în același timp sporind 
interesul producătorilor agricoli în dezvoltarea exploatațiilor 
agricole. 
Prezentul act normativ: 

- creează cadrul juridic pentru acordarea unor ajutoare de 
minimis/ajutoare de stat, care, în domeniul agricol și 
zootehnic, contribuie la echilibrarea pieței în ceea ce 
privește produsele deficitare; 

- stabilește schemele de ajutor aferente anului 2017; 
- creează temeiul legal pentru punerea în aplicare a 

schemelor de ajutor prin hotărâri ale Guvernului. 
Acordarea acestor ajutoare este conformă cu prevederile 
Programului de guvernare, reglementate la capitolul „Politici 
agricole și dezvoltare rurală”, măsura 5 „Program de susținere 
pentru produse deficitare”. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea a 3-a  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Ajutoarele de minimis/ajutoarele de stat din agricultură cad sub 
incidența prevederilor art.49 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr. 21/1996. 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Aceste ajutoare de stat ar putea contribui la creșterea și stabilizarea 
cantitativă şi calitativă a producțiilor de materii prime, la 
echilibrarea balanţei veniturilor şi cheltuielilor producătorilor 
agricoli, ajutându-i să se reașeze într-o poziție mai stabilă şi mai 
echilibrată în raport cu partenerii de afaceri. 

21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul 
 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Nu este cazul 

3. Impactul social Sporirea veniturilor producătorilor agricoli prin comercializarea 
producţiei marfă, atât pe piața autohtonă, cât și la export.  
Sprijinirea fermierilor ar putea avea ca efecte echilibrarea balanţei 
veniturilor şi cheltuielilor, astfel ameliorându-şi nivelul de trai, 
menţinându-se în activitate şi evitându-se depopularea spaţiului 
rural. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 
41. Impactul asupra 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului 

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției 
europene a drepturilor omului și ale protocoalelor adiționale la 
aceasta, ratificate de România, precum și jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului. 

5. 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) 



Resursele financiare necesare acordării ajutoarelor de stat în domeniul agriculturii și al creșterii 
animalelor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 
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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în 
sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 
2014-2020 
 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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

Nu este cazul 

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 cu organizaţii 
neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme 
implicate 

      
     În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut 
loc consultări cu reprezentanţii formelor asociative reprezentative 
din sectorul agricol. 
 

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 

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 

Nu este cazul  



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 
constituirea consiliilor 
interministeriale  
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ 

     Au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administrația publică. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 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 

     Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor 
cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 



 
 
 
 
 
 
În acest sens am elaborat prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului pentru stabilirea unor 

măsuri privind reglementarea unor programe pentru susținerea produselor deficitare în domeniul 
agriculturii și al creșterii animalelor, pe care îl supunem spre aprobare. 
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