
GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTĂRÂRE 

pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al 
Comisiei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din 

sectorul creșterii animalelor 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Regulamentului (UE) nr. 
1.853/2015 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepționale cu 
caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor, precum şi al Regulamentului (UE) 
nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a 
unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., ca autoritate competentă 
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei din 15 octombrie 
2015 de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul 
creșterii animalelor, denumit în continuare Regulament. 

  
Art. 2.(1) Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este echivalentul în 

lei a 11.145.958 euro, calculat la rata de schimb din data de 17 octombrie 2015.  
            (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin.(1) este destinat fermierilor din sectorul 

laptelui și produselor lactate și cel al cărnii de porc. 
                        (3) Suma prevăzută la alin.(1) se distribuie după cum urmează: 
a) echivalentul in lei a 8.773.154 euro pentru sectorul laptelui și produselor lactate; 
b) echivalentul in lei a 2.372.804  euro pentru sectorul de creștere a porcinelor. 
 
  Art. 3. În sectorul laptelui și produselor lactate, echivalentul în lei a sumei prevăzute la 
art.2 alin.(3) lit.a), se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții:  
a) sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a 
cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări  pentru anul de cotă 2014-2015, respectiv dețin 
cotă de livrări la data de 31 martie 2015; 
b) sunt în activitate, respectiv au încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la 
data depunerii solicitării, cu un prim - cumpărător, şi dețin cel puţin un document fiscal care să 
ateste livrarea laptelui, aferent contractului; 
c) producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte în anul de cotă 2014-
2015. 
 
 Art. 4. Beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art.2 alin.(3) lit.a) şi producătorii 
agricoli care, pe parcursul anului de cota 2014/2015 si până la data solicitării acestuia, au intrat 
în posesia exploatațiilor prin: 
a) transferul definitiv al exploataţiei; 



b) transfer definitiv între rude de gradul I sau între soţi, transferul definitiv prin trecerea de la o 
formă de organizare la alta, prin fuziunea sau divizarea exploataţiilor persoanelor juridice, prin 
fuziunea unor exploataţii aparţinând aceluiaşi proprietar,  după caz. 
 

Art. 5. Suma cuvenită fiecărui producător, în cazul ajutorului financiar prevăzut la art.2 
alin.(3) lit.a), se calculează de către A.P.I.A. conform cantității de lapte livrată în anul de cotă 
2014-2015, pe baza următoarei grile: 

a) 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 
tone inclusiv şi 20 tone inclusiv; 

b) 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone şi 
până la 200 tone inclusiv; 

c) 2900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 
200 tone. 
  

  Art. 6. În sectorul de creștere a porcinelor, suma prevăzută la art.2 alin.(3) lit.b), se 
distribuie crescătorilor de porcine după cum urmează: 

a) echivalentul în lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de creștere și îngrășare din 
exploatații;  

b) echivalentul în lei a 300.000 euro pentru activitatea de reproducție din exploatații. 
 
Art. 7. Ajutorul financiar prevăzut la art. 6 lit.a) se acordă crescătorilor de porcine care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) dețin exploatații autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor pentru creșterea și îngrășarea porcinelor, înregistrate în RNE; 
b) au livrat direct sau prin terți și au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.267/2004 privind instituirea Sistemului de 
clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările și completările 
ulterioare, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015. 

 
Art. 8. Ajutorul financiar prevăzut la art. 6 lit.b) se acordă crescătorilor de porcine care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) dețin exploatații autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor pentru reproducție, înregistrate în RNE;  
b) în funcție de efectivul mediu de scroafe și/sau de efectivul de scrofițe de reproducție 

livrate și/sau transferate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015. 
 

Art. 9. Suma cuvenită fiecărui producător agricol, în cazul ajutorului financiar prevăzut 
la art.6, se calculează de către A.P.I.A. în funcție de efectivul de porci livrați și clasificați în 
abatoare autorizate, de efectivul mediu de scroafe și/sau de efectivul de scrofițe de reproducție 
livrate și/sau transferate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015, după caz. 

  
Art. 10. (1) Pentru obținerea ajutoarelor financiare prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) si b), 

producătorii agricoli depun cererea la centrul județean al A.P.I.A, respectiv al municipiului 
București, însoțită de documente specifice,  până la data de 15 martie 2016. 

               (2) Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului 
financiar prevăzut la art.3 sunt următoarele: 



a) copia contractului încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii 
solicitării, cu un prim - cumpărător, 

b) cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului. 
c) documente care atestă transferurile prevăzute la art. 4, în cazul în care nu au fost 

depuse la APIA. 
             (3) Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului 

financiar prevăzut la art.6 sunt următoarele: 
a) copii de pe facturile și rapoartele de clasificare, care să ateste livrarea directă sau prin 

terți și clasificarea porcilor în abatoare autorizate în perioada 1 ianuarie-31 august 2015; 
b) copii de pe facturile de livrare a scrofițelor de reproducție, de pe avizele de însoțire a 

scrofițelor de reproducție de la o fermă la alta a aceluiași crescător, de pe actul de transfer al 
scrofițelor de reproducție la categoria scroafe; 

c) mișcarea lunară și cumulată a efectivelor de porcine, în perioada 1 ianuarie-31 august 
2015; 

d) fișa urmăririi activității la porcine, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015; 
            (4) Calculul efectivului mediu de scroafe în perioada 1 ianuarie-31 august 2015, 

se efectuează conform modelului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
 
Art. 11.(1) Plăţile pentru ajutorul prevăzut la art.2 alin.(1) se efectuează până la 30 iunie 

2016, potrivit art.2 din Regulament. 
                         (2) În ceea ce privește ajutorul prevăzut la art.2 alin.(1), autoritatea competentă 
comunică Comisiei până la 30 septembrie 2016, sumele totale plătite, numărul şi tipul 
beneficiarilor, potrivit art.3 din Regulament. 
 

Art. 12. În situaţia în care beneficiarii dintr-unul din sectoarele prevăzute la art.2 alin.(3) 
nu utilizează în totalitate plafonul alocat pentru care au depus cereri, diferenţa se redistribuie 
către celălalt sector și se recalculează cuantumul unitar alocat pe cantitatea de producție realizată 
în perioada de referință, după caz. 
 

Art. 13.(1) În baza prevederilor prezentei hotărâri a Guvernului, A.P.I.A. elaborează 
modelul cererii de solicitare a ajutoarelor financiare prevăzute la art.2 alin.(3), procedurile 
detaliate de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, precum şi procedura de control, 
care se aprobă prin decizie a directorului general al APIA. Modelul cererii şi condiţiile de 
eligibilitate sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile A.P.I.A. şi pe site-ul 
oficial al instituţiei. 
                         (2) A.P.I.A. pune la dispoziţia solicitanților, prin centrele locale, formularele de 
cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele 
judeţene conform procedurilor interne. 

  
Art. 14. În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: 

a) cantitate de lapte livrată – cantitatea de lapte livrată de producător către un cumpărător de 
lapte; 
b) prim - cumpărător de lapte - o întreprindere sau un grup de întreprinderi care cumpără lapte 
crud de la producători, pentru a-l supune uneia sau mai multor operaţiuni de colectare, ambalare, 
depozitare, răcire sau transformare, inclusiv în temeiul unui contract ori pentru a-l ceda uneia sau 
mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele ori alte produse lactate; 



c) contract de livrare al laptelui crud - contract încheiat în formă scrisă, între prim - cumpărător 
şi producător şi având că obiect furnizarea de lapte crud; 
d) scroafă - femelă din specia porcină după prima fătare, potrivit art.2, alin.(4) din Directiva 
(CE) nr. 120/2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor; 
e) scrofiță - femelă puberă din specia porcină, care încă nu a fătat, potrivit art.2, alin.(3) din 
Directiva (CE) nr. 120/2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor; 
f) porc gras sau porc de producție - porc de peste zece săptămâni până în momentul sacrificării 
sau al montei, potrivit art.2, alin.(9) din Directiva (CE) Nr. 120/2008 de stabilire a normelor 
minime de protecţie a porcilor; 
g) Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE - colecţia de date în format 
electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, conform 
prevederilor Ordinului  preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru 
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
bovinelor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 
 
 
 

Dacian Julien CIOLOȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 

 
Calculul efectivului mediu de scroafe  
perioada 1 ianuarie – 31 august 2015 

 

 

Efectiv 
scroafe la 
începutul 
perioadei 

(cap.) 
 (a) 

Total intrări 
(cap.) 

 
 
 

(b) 

Efectiv 
iniţial plus 

intrări 
(cap.) 

Total ieşiri 
(cap.) 

 
 
 

(c) 

Efectiv la 
sfârşitul 
perioadei 

(cap.) 

Zile animale 
furajate pe o 
perioadă de 

8 luni  
 

(zaf) 

Efectivul 
mediu pe o 
perioadă 
de 8 luni  

            

 
zaf pe o perioadă de 8 luni (240 zile) = a + b - c 
a = efectivul de scroafe de la începutul perioadei x 240 zile 
b = total intrări în perioada de 8 luni - capete x1/2 din nr. zile din perioada   de 8 luni 

(120 zile) 
c = total ieşiri în perioada de 8 luni - capete x1/2 din nr. zile din perioada de 8 luni (120 

zile) 
                                                                    

                                                                                                   zaf pe perioada de 8 luni 

Efectivul mediu scroafe pe o perioadă de 8 luni =            _________ 

                                             240 zile 

 

 

Calculul efectivului mediu de scroafe se realizează luând în calcul efectivul de scroafe de la 
începutul perioadei înmulțit cu 240 zile (perioada de 8 luni luată în calcul), plus total intrări în 
perioada de 8 luni, înmulțit cu ½ din nr. de zile din perioada de 8 luni (120 zile) minus totalul 
ieșirilor din perioada de 8 luni înmulțit cu ½ din nr. de zile din perioada de 8 luni (120 zile) 
obținându-se nr. de zile al animalelor furajate pe perioada de 8 luni. Prin împărțirea nr. de zile al 
animalelor furajate pe perioada de 8 luni la 240 zile, se va obține efectivul mediu de scroafe pe o 
perioadă de 8 luni. 

 

 



 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre a Guvernului pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 
1.853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din 
sectorul creșterii animalelor 
 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

        
         În prezent crescătorii de animale, în special crescătorii de vaci de 
lapte şi crescătorii de porci, înregistrează pierderi de venit considerabile 
din cauza contextului global nefavorabil, în ceea ce priveşte 
dezechilibrarea raportului dintre cerere şi ofertă, în sensul ofertei 
excedentare, cauzate de: 
- embargoul impus de Rusia constând în interdicţia importului de 
produse agroalimentare europene şi prelungirea acestuia de către 
guvernul rus până la data de 6 august 2016; 
- eliminarea cotelor de lapte în Uniunea Europeană, care a permis 
creşterea producţiei, deci a ofertei; 
- încetinirea economică a Chinei care a dus la diminuarea importurilor 
sale de lapte din Europa şi la diminuarea cererii de lapte la nivel 
mondial; 
- scăderea preţurilor la nivel mondial. 
         În consecinţă, preţul laptelui crud şi cel al cărnii de porc au scăzut 
în continuare în Uniunea Europeană, şi se preconizează că presiunea 
exercitată asupra lor va continua, atingând niveluri nerentabile pentru 
mulţi fermieri, care se confruntă cu dificultăţi legate de fluxul de 
numerar şi de trezorerie.  
          În luna iulie 2015, preţul mediu al laptelui crud în Uniunea 
Europeană era cu 12 % mai mic decât preţul mediu din luna iulie în 
perioada 2010-2014 şi cu 20 % mai mic decât cel din luna iulie 2014.  
          În luna iulie 2015, preţul carcaselor de porc a scăzut cu 13 %, iar 
preţurile purceilor au scăzut cu 23 % faţă de preţul mediu din iulie 2014. 
          Astfel, preţurile au atins niveluri excepţional de scăzute, situându-
se sub media ultimilor cinci ani. 
          În plus, productivitatea culturilor de primăvară şi vară a fost 
afectată în mod negativ, din cauza temperaturilor ridicate din lunile iulie 
şi august şi a cantităţilor foarte reduse de precipitaţii. Sectorul laptelui şi 
produselor lactate, precum și cel al cărnii de porc, au fost puternic 
influenţate de creşterea costurilor de producţie ca urmare a 
disponibilităţii reduse a culturilor furajere şi a păşunilor. 
 

2. Transpunere/ 
creare cadru pentru 
aplicare legislație 

 
- Regulamentul delegat (UE) nr. 1853 / 2015 al Comisiei din 15 
octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter 



comunitară temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor 
 

 
3. Schimbări preconizate 

 
Conform Regulamentului delegat (UE) nr. 1853 / 2015 al Comisiei 

din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu 
caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, 
României i s-a alocat un pachet financiar în valoare de 11.145.958 euro, 
care se direcționează producătorilor de lapte şi carne de porc. 

 
Prezentul act normativ reglementează: 

- ajutorul financiar pentru sectorul laptelui și produselor lactate este 
echivalentul în lei a 8.773.154 euro, iar pentru sectorul de creștere a 
porcinelor echivalentul în lei a 2.372.804  euro; 
- criteriile și condițiile utilizate pentru acordarea ajutorului financiar; 
- cuantumul ajutorului financiar pe fiecare categorie de beneficiari din 
sectorul laptelui produselor lactate; 
- termenul de depunere a cererii, respectiv 15 martie 2016; 
- documentele specifice care însoțesc cererea. 
           Criteriile și condițiile de alocare a sumelor pentru sectoarele lapte 
și produse lactate și carne de porc au fost stabilite în baza unor 
consultări prealabile cu reprezentanții asociațiilor de producători din 
cele două sectoare. 
 
În sectorul laptelui  
           Echivalentul în lei a 8.773.154 euro, se distribuie  producătorilor 
care au livrat lapte materie primă în cantitate mai mare sau egală cu 5 
tone pe beneficiar, în anul de cotă 2014-2015.  
           De asemenea, pentru a beneficia de sprijin producătorii trebuie să 
aibă un contract încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la 
data depunerii solicitării, cu un prim -cumpărător, şi cel puţin un 
document fiscal care să ateste livrarea laptelui. 
           Producătorii cu vânzări directe și cei cu livrări sub 5 tone au 
resimțit la un nivel mult mai scăzut perturbările din piață, având ferme 
de dimensiuni reduse, care îşi asigură autoconsumul şi comercializează 
sezonier producția excedentară, în general aceştia având o piaţă de 
consumatori fideli. 
           Producătorii care livrează anual cantități de lapte între de 20 şi 
200 tone, se regăsesc în  majoritatea zonelor rurale din România și îşi 
realizează venitul necesar din activitatea de producție, fiind cei mai 
expuşi crizelor economice şi financiare în perioadele de sub şi 
supraproducție.  

Suma aferentă fiecărui producător, se calculează de către 
A.P.I.A. conform cotei individuale de livrări la data de 31 martie 2015, 
astfel cum reiese din raportul înregistrat pentru anul de cotă 2014-2015, 
pe baza următoarei grile: 

a) 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate 
de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 tone inclusiv; 

b) 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte 
mai mare de 20 tone şi până la 200 tone inclusiv; 

c) 2900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate 
de lapte mai mare de 200 tone. 



            Criteriile utilizate la acordarea ajutorului comunitar în sectorul 
laptelui și produselor lactate reflectă situația complexă de pe piaţa 
românească, fiind astfel nediscriminatorii şi răspunzând nevoii de 
compensare a efectelor crizei laptelui resimțite diferențiat de grupele de 
producători. 
 
În sectorul de creștere a porcinelor 
            Echivalentul în lei a 2.372.804  euro se distribuie crescătorilor de 
porcine după cum urmează: 

a) echivalentul în lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de 
creștere și îngrășare; 

b) echivalentul în lei a 300.000 euro pentru activitatea de 
reproducție. 

           Suma aferentă fiecărui producător agricol se calculează de către 
A.P.I.A. în funcție de numărul de porci livrați și clasificați în abatoare 
autorizate și/sau de efectivul mediu de scroafe și/sau în funcție de 
efectivul de scrofițe de reproducție livrate și/sau transferate, în perioada 
1 ianuarie-31 august 2015, după caz. 
           Din analiza bazei de date privind clasificarea carcaselor, a 
rezultat că în perioada ianuarie – august 2015 s-au livrat pentru 
abatorizare 2.618.700 porci, la care pierderea medie lunară a variat între 
138,32 lei /cap porc și 69,16 lei/cap porc.  
           De asemenea, trebuie menținut sectorul de reproducție cel puțin 
la nivelul actual, deoarece România are o necorelare între capacitatea de 
producție, de creștere și îngrășare și cea de reproducție, importând anual 
circa 1,5 milioane purcei pentru fermele de creștere și îngrășare. 
          Având în vedere că scrofițele de reproducție reprezintă prima 
verigă în procesul de înlocuire a cel puțin 30% din numărul de scroafe, 
acestea trebuie susținute financiar deoarece asigură fluxul normal și 
performanța în reproducție. 
 

4. Alte informaţii Nu este cazul 
 

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

 
Echilibrarea cadrului concurențial prin compensarea sistemului de 
cerere – ofertă pe termen lung. 
Stabilizarea producțiilor. 
 

2. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat 

Nu este cazul 

3. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

 
Compensarea unei părţi a pierderilor de venit ale crescătorilor de vaci de 
lapte şi de porcine i-ar putea ajuta să se replieze într-o poziţie mai 
stabilă şi mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri, în special cu 
prim-cumpărătorii de lapte crud şi cu cumpărătorii de carne de porc. 
 

4. Impactul asupra Nu este cazul 



sarcinilor administrative  
5. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Nu este cazul 
 

6. Impactul social  
Acordarea sprijinului european către crescătorii de vaci de lapte şi de 
porcine ar putea echilibra balanţa veniturilor şi cheltuielilor acestora, 
contribuind la ameliorarea nivelului lor de trai. 
 

7. Impactul asupra 
mediului 

Nu este cazul 
 

8.Impactul asupra 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului 

 
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene 
a drepturilor omului şi ale protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate 
de România, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor 
Omului. 
 

9. 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) 
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 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. 

Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

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

 
Prezentul act normativ asigură conformitatea cu:  
- art.219 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, 
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului (1); 
- Regulamentul delegat (UE) nr. 1853/2015 al Comisiei de 
acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar 
fermierilor din sectorul creșterii animalelor; 
- art.4 alin.(1) lit.a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 
17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi 



monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 
2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului. 
 

4.Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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

 
Nu este cazul 

7. 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 

 
Proiectul de act normativ a fost elaborat de 
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, împreună cu reprezentanţi ai 
APIA şi ai sectoarelor lapte și produse lactate și 
carne. 
Au avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei pentru 
Dialog Social din Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, cu participarea reprezentanţilor 
confederaţiilor sindicale şi ai patronatelor din 
domeniul agriculturii. 
 

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 

 
Având în vedere implicaţiile la nivel naţional, în 
procesul de fundamentare a măsurilor propuse au 
fost consultate organismele parteneriale 
reprezentative din sectorul lapte și produse lactate 
și sectorul carne de porc. 
 

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 

 
 
 
 
Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale  
permanente 

 
 
 
Nu este cazul 



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 

 
La nivelul Guvernului, au fost întreprinse 
demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din 
Regulamentul privind procedurile  pentru 
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte 
normative, precum şi a altor documente, în vederea 
aprobării/adoptării, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 561/2009. 
Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-
ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
www.madr.ro. 
 

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 

Instituţiile publice responsabile cu implementarea 
măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ sunt 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 
 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madr.ro/


 
În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei de 
acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii 
animalelor, pe care îl supunem spre aprobare. 
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