
GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri de aplicare a acesteia 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 

stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 
din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. La articolul 8 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor 

prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, 
adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numărul contractului de prestări servicii 
încheiat între prestator şi beneficiar, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, 
numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va menţiona 
«întreprindere nou-înfiinţată»;” 
 

2. La articolul 8 alineatul (3), litera d) se abrogă. 
 

3. La articolul 8 alineatul (4), litera  c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor 

prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, 
adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la 
APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar, rasa şi 
numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în 
cazul întreprinderilor noi se va menţiona «întreprindere nou-înfiinţată»;” 
 

4. La articolul 8 alineatul (4), litera d) se abrogă. 
 

5. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu 
următorul cuprins: 

 „(5) Contractele încheiate de solicitant cu beneficiarii cărora le prestează serviciile 
prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), care cuprind specia, rasa şi numărul de animale, serviciile 
prestate şi tariful acestora, se păstrează de către solicitant şi sunt puse la dispoziţia persoanelor 
din cadrul ANZ care efectuează inspecţii;” 

 
6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a 

registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la 
art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, se poate depune 



lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, 
respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii 
lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente 
aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile: 
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ; 
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. 
(2) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ; 
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate lucrările efectuate şi cuantumul acestora, 
precum şi perioada facturată; 
d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei 
cereri de plată.” 
 

7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 11. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii 

genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 7 alin. 
(1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4b, se poate depune lunar/trimestrial, conform 
opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului 
Bucureşti, în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se 
solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au 
efectuat serviciile: 
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ; 
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. 
(3) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ; 
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate lucrările efectuate şi cuantumul acestora, 
precum şi perioada facturată; 
d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor 
corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat; 
e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei 
cereri de plată.” 
 

8. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 

„(3) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2016 este de maximum 
32.000.000 lei, din care 18.500.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, 
respectiv 13.500.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în 
limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru anul 
2016.” 
 

9. În tot textul hotărârii Guvernului, sintagma „Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu" se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia 
Naţională pentru Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu", respectiv denumirea „ANARZ„ cu 
denumirea „ANZ”. 
 

 



 Art. II. Prin execepție de la prevederile art.10 și 11 din Hotărârea Guvernului 
nr.1179/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru luna ianuarie 2016, cererea de 
plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al 
rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și 
cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor 
de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), se pot 
depune în termen de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 

 
 
 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

Dacian Julien CIOLOŞ 



 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  
      
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  
1. Descrierea 
situaţiei 
actuale 

      
     S-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme 
de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.967 din 30 decembrie 2014, modificată prin Hotărârile Guvernului nr. 
39 şi respectiv 289 din 2015. 
     S-a publicat Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.941 din 19 decembrie 2015. 
     S-a finalizat centralizarea cererilor iniţiale şi au fost stabilite sumele solicitate de 
prestatorii serviciilor. 
 

21. 
Transpunere/ 
creare cadru 
pentru aplicare 
legislaţie 
comunitară 

 
     Nu este cazul 
 

2. Schimbări 
preconizate 

       
    Având în vedere numărul mare de beneficiari ai serviciilor pentru care se acordă 
ajutorul de stat, se impune simplificarea documentaţiei care însoţeşte cererea iniţială 
prin eliminarea obligativităţii ataşării la cererea iniţială a contractelor de prestări 
servicii încheiate între prestatori şi beneficiari şi suplimentarea informaţiilor din 
lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale 
serviciilor, prevăzută la art 8, alin.( 3), litera c) şi alin. (4), lit. c) cu numărul  
contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar, cu 
obligativitatea solicitantului de a pune la dispoziţia persoanelor din cadrul ANZ 
care efectuează inspecţii. 
     Întrucât termenul de depunere a cererii de plată de 30 de zile lucrătoare de la 
încheierea lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat întârzie mult 
efectuarea plăţii, iar prestatorii întâmpină dificultăţi în asigurarea resurselor 
financiare pentru efectuarea serviciilor, se impune reducerea acestui termen la 20 
zile lucrătoare. 
     Pentru corelarea documentelor solicitate la cererea de plată cu cele ataşate la 
cererea iniţială şi pentru a evita confuziile la întocmirea documentelor de solicitare 
a plăţilor este necesară revizuirea articolelor 10 şi 11. 
     Având în vedere faptul că pentru luna ianuarie 2016, termenul limită de 
depunere a cererilor de plată este 19 februarie 2016, este posibil ca perioada 
cuprinsă între acest termen și data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să fie prea 
scurtă, se propune o excepție pentru luna ianuarie 2016, respectiv termenul să fie de 
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10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  
     Având în vedere că durata de aplicare a schemei de ajutor de stat pentru 
acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului 
genealogic, precum şi a costurilor aferente testelor pentru determinarea calităţii 
genetice sau a randamentului genetic al şeptelului este 2015 – 2020, pentru care 
valoarea maximă este de 759.250 mii lei, este necesar ca, anual să se aprobe 
valoarea maximă alocată cu încadrarea în plafonul menţionat anterior. Astfel, prin 
prezentul proiect, se stabileşte valoarea totală maximă a ajutorului de stat menţionat 
anterior, pentru anul 2016, de 32.000 mii lei, din care 18.500 mii lei pentru speciile 
taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 13.500 mii lei pentru speciile ovine şi 
caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016. 
      
 

3. Alte 
informaţii (**) 

 Nu este cazul 
 

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

 
Producţiile obţinute de la rasele ameliorate asigură materia primă pentru 
industria alimentară şi siguranţa alimentară a populaţiei. 
 

11. Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

 
Obţinerea unor producţii de calitate creează premisele dezvoltării şi 
extinderii mediului de afaceri în spaţiul rural. 
 

21. Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

 
Toți beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile mici 
și mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse 
agricole. 
 

3. Impactul social   
Îmbunătăţirea performanţelor la rasele de animale conduce la creşterea 
veniturilor crescătorilor de animale, şi, în consecinţă, la îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă şi viaţă a acestora.  
 

4. Impactul asupra 
mediului (***) 

  
Asigurarea respectării măsurilor de biosecuritate cu impact asupra 
condiţiilor de protecţie a mediului. 
 

41. 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. 
 

5. Alte informaţii   Nu este cazul. 
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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) 
 
Suma prevăzută în proiectul de act normativ se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 şi este prevăzută la capitolul 83.01 
”Agricultură, Sivicultură şi Vânătoare”, Titlul 40 „Subvenţii”, art.40.15 „Sprijinirea producătorilor 
agricoli”. 
 
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. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

  
Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare Nu este cazul 

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 aranjamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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  
 

      
     Proiectul de act normativ a fost elaborat de 
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, împreună cu reprezentanţi ai 
asociaţiilor de crescători de animale. 
     Au avut loc discuții 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 

 
Au fost consultate asociaţiile crescătorilor de animale 
care desfăşoară activităţi de ameliorare a raselor. 

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. 
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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 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 si 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 administraţia 
publică, prin afişare pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 

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 competentelor 
instituţiilor existente 

      
     Proiectul de act normativ se implementează de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi 
reţeaua sa teritorială. 
         

2. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, pe care îl 
supunem spre aprobare. 

 
 

 
MINISTRUL AGRICULTURII   

ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
 

Achim IRIMESCU 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

 
 
 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

Anca Dana DRAGU 
 
 
 
 

Lazăr COMĂNESCU 

 
 
 

 

 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 
 

Raluca Alexandra PRUNĂ 
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