
 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli  
pentru perioada 2010 – 2011  şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat 

 

 

 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 şi art. 11 alin. (2) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de 
stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 74/2010, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 
 
Art. 1. Se aprobă ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 

2010 – 2011 şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 1.272.110 mii lei şi 

se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale pe anii 2010 şi 2011. 

 
Art. 3. Modul de plată a ajutoarelor de stat care se acordă beneficiarilor, cu încadrarea în 

prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, se stabileşte astfel: 
a) anual, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt.1 din anexă; 
b) trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 2 şi 3 din anexă; 
c) semestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzut la nr. crt. 4 din anexă. 
 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 748/2010 
privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 şi a 
sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.547 din data de 4 august 2010, se abrogă. 

 
 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

EMIL BOC  
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă 
 
 

AJUTOARELE DE STAT  
care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010 – 2011 şi suma totală alocată 

acestor ajutoare de stat 
 
 
 

Nr. 
crt. Specificare Denumirea ajutorului de 

stat 

Perioada pentru care 
se acordă ajutorul de 

stat 

Suma totală 
alocată fiecărei 

perioade 
- mii lei - 

1. Activităţi de dezvoltare rurală - 
realizarea angajamentelor referitoare la 
agromediu şi bunăstarea animalelor [art. 
4 lit. s) pct. 3 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 14/2010 privind măsuri financiare 
pentru reglementarea ajutoarelor de stat 
acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
74/2010] 

Realizarea 
angajamentelor asumate 
în favoarea bunăstării 
păsărilor 

18 noiembrie 2010 – 
15 octombrie 2011 

368.200 

Realizarea 
angajamentelor asumate 
în favoarea bunăstării şi 
protecţiei porcinelor 

18 noiembrie 2010 – 
15 octombrie 2011 

365.126 

2. Ajutoare pentru sectorul creşterii 
animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
74/2010] 

în sectorul creşterii 
animalelor, pentru 
colectarea cadavrelor de 
animale 

13 octombrie 2010 – 
30 septembrie 2011 

5.815 

3. Aplicarea Directivei 2003/96/CE a 
Consiliului din 27 octombrie 2003 
privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a produselor 
energetice şi a electricităţii sub formă de 
rambursare 

Ajutor de stat pentru 
motorina utilizată în 
agricultură 

28 iunie 2010 – 30 
septembrie 2011 

490.420 

4. Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. 
d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
14/2010, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 74/2010] 

Plata primelor de 
asigurare 

19 august 2010 – 31 
decembrie 2011 

42.549 

TOTAL:  1.272.110 
 



 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010 – 
2011  şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat  
Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale  

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/ 2010 privind măsuri financiare pentru 
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin legea 
nr.74/2010, se stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru 
acordarea ajutoarelor de stat în agricultură şi lista ajutoarelor de stat 
posibil de acordat. 
Potrivit art.5 alin(1) şi art.11 alin(1) din acest act normativ, normele 
metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat se aprobă 
prin hotărâri ale Guvernului, cu respectarea prevederilor comunitare şi 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, care reglementează scopul, 
obiectivul, durata, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din 
cheltuiala eligibilă şi valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea 
ajutoarelor de stat, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, 
supraveghere şi control. 
Totodată, potrivit art.6 şi art.11 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
14/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, anual se stabilesc 
ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevăzute, precum şi suma 
totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat, care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
Prin Hotărârea Guvernului nr.748/2010, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 547 din data de 4 august 2010, s-au aprobat 
ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 
şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat. 

2. Transpunere/creare cadru 
pentru aplicare legislaţie 
comunitară 

Nu este cazul 

 
3. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de act normativ stabileşte ajutoarele de stat care se 
acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010 - 2011,  astfel: 

- ajutoare de stat pentru realizarea angajamentelor asumate 
voluntar în favoarea bunăstării porcinelor şi păsărilor;   
Implementarea măsurilor de sprijin financiar, acordat în ultimii ani 
crescătorilor de porcine şi păsări, a determinat dezvoltarea producţiei 
zootehnice şi îmbunătăţirea calităţii produselor animaliere obţinute. 
Pentru creşterea performanţei în sistemul de creştere al păsărilor şi 
porcinelor, crescătorii de porcine şi de păsări trebuie susţinuţi financiar 
în continuare prin ajutoare de stat, acordate în condiţiile prevăzute de 
legislaţia Uniunii Europene. Aceasta va conduce la dezvoltarea unor 
exploataţii viabile, eficiente şi moderne, capabile să asigure 
competitivitate pe piaţa internă şi externă, precum şi dezvoltarea 
economiei rurale. 
Conform Hotărârii Guvernului nr.838/2010 privind aprobarea normelor 
metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea 
angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, 



precum şi a Hotărârii Guvernului nr.839/2010 privind aprobarea 
normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea 
angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, 
perioada anuală de aplicare a măsurilor menţionate este 16 octombrie – 
15 octombrie a anului următor, iar plata acestora se face anual. 
Prin excepţie, pentru primul an de aplicare a schemelor de ajutor de stat 
menţionate anterior, perioada pentru care se acordă ajutoarele de stat este 
de la data emiterii deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordării 
ajutorului de stat, respectiv 18 noiembrie 2010, până în data de 15 
octombrie 2011. 

- ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor, în vederea acoperirii 
costurilor legate de mutarea cadavrelor de animale;  
Ajutoarele de stat sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate în 
procent de până la 100%, producătorilor agricoli organizaţi în 
microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul producţiei de produse agricole,  care au încheiat 
contract de prestări servicii cu o unitate autorizată în condiţiile legislaţiei 
în vigoare să desfăşoare activitatea de procesare/incinerare/co-incinerare 
a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman. 
        -  ajutor  de stat pentru plata primelor de asigurare, pentru a veni în 
sprijinul producătorilor agricoli şi pentru încurajarea acestora să asigure 
culturile agricole, animalele, păsările şi familiile de albine.;  
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii pentru plata 
primelor de asigurare conform contractelor  de asigurare încheiate  cu 
societăţile de asigurare-reasigurare.  
        - aplicarea  Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 
2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 
produselor energetice şi a electricităţii, diferenţa dintre acciza standard şi 
cea redusă reprezentând ajutorul de stat acordat sub formă de 
rambursare. 
      Având în vedere modificarea termenelor de plată pentru unele 
ajutoare de stat, ca urmare a  solicitărilor Comisiei Europene, precum şi 
rectificarea bugetară, sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.748/2010 se modifică prin prezentul proiect. 
       De asemenea, prin prezentul proiect se abrogă Hotărârea Guvernului 
nr.748/2010. 

4. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea 3  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
1¹ Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul 
ajutoarelor de stat 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

3. Impactul social Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică: 
- producătorilor agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau 
persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv 



recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după 
caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, 
Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează 
terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei 
în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; 
- producătorilor agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, şi/sau 
persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de 
producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul 
naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, 
individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în 
scopul obţinerii producţiei agricole; 
- întreprinderilor mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul 
producţiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor anexei I 
la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună 
în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de 
exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L nr. 214 din 9 august 2008. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat 
 
Resursele financiare necesare acordării ajutoarelor de stat pentru perioada 2010-2011 sunt în valoare totală 
de 1.272.110 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anii 2010 şi 2011. 
 

Fundamentarea sumelor necesare acordării ajutoarelor de stat, pentru perioada 2010 - 2011  ( mii lei)

 
Denumirea ajutorului de 

stat 

2010 2011  
Total  

trim.IV 
 

trim. I 
 

trim. II 
 

trim. III 
 

trim. IV 
Realizarea angajamentelor 
asumate în favoarea 
bunăstării păsărilor  0 0 0 0 368200 368200 
Realizarea angajamentelor 
asumate în favoarea 
bunăstării şi protecţiei 
porcinelor  0 0 0 0 365126 365126 
În sectorul creşterii 
animalelor – pentru 
colectarea cadavrelor de 
animale 0 1456 1453 1453 1453 5815 
Ajutor de stat pentru 
motorina utilizată în 
agricultură 60420 204000 40000 80000 106000 490420 
Plata primelor de asigurare 0 0 20000 0 22549 42549 
Total general 60420 205456 61453 81453 863328 1272110 



Secţiunea 5  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 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  

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea 6  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 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi patronale de pe 
filierele de produs 
 

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 că obiectul actului normativ vizează susţinerea financiară 
a activităţilor agricole, au fost consultate organizaţiile profesionale şi 
parteneriale reprezentative. 

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 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



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 

 
Pentru proiectul de act normativ este necesar avizul Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea 7  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 administraţia publică, prin afişare pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
       Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură. 
 

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 8  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, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 
 
 



 
În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem spre 

adoptare. 
 
 
 
 
 
 
 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

MINISTRU  
 

Valeriu TABĂRĂ 
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