GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.859/2013
privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui,
precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.6 alin.(3) din Regulamentul
(CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din
Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. Pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut la art.2 alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de
răcire a laptelui și pentru obținerea avizului prealabil, cererile inițiale prevăzute la art. 11 alin.(1) din
Hotărârea Guvernului nr.859/2013, se pot depune și în perioada 01 februarie – 15 aprilie 2014.
Art. II. Hotărârea Guvernului nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru
achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a
acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.689 din 11 noiembrie 2013, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(2) După obţinerea avizului favorabil, formele asociative prevăzute la art. 5 lit. a) depun la
primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror rază sunt
înregistrate sediile sociale ale acestora, în perioada 20 ianuarie-15 mai 2014, următoarele documente:”
2. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12.(1) Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună
înregistrează cererile iniţiale, verifică documentele prevăzute la art. 11 şi întocmesc Registrul special
de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, care se
transmite la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data de 31
mai 2014, împreună cu copiile cererilor inițiale și ale documentelor prevăzute la art.11 alin.(2)”
3. După articolul 14 se introduce un nou articol, art.141, cu următorul cuprins:
„Art. 141. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis vor depune copia facturii fiscale de
achiziţie a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, care trebuie să corespundă cu factura proformă,
împreună cu copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii acestuia/acestora, la centrul județean al
APIA, respectiv al municipiului București unde au fost înregistrate copiile cererilor inițiale, în termen
de 30 zile de la data alimentării conturilor solicitanților sprijinului financiar cu sumele autorizate.”

PRIM MINISTRU

Victor - Viorel PONTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.859/2013 privind acordarea
ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum și pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
Perioada de tranziţie privind conformitatea laptelui crud şi
1. Descrierea situaţiei
procesarea laptelui conform şi neconform fără separare în unităţi de
actuale
procesare s-a finalizat la 31 decembrie 2013.
Datorită evoluţiei pieţei, se constă că preluarea zilnică a laptelui
materie primă provenit de la ferme de dimensiuni reduse devine tot mai
neatractivă pentru cumpărători sau procesatori datorită costurilor legate
de colectarea laptelui, în lipsa existenţei unei oferte cantitative
concentrate. Astfel, există pericolul ca unităţile de procesare să
considere neviabilă economic colectarea laptelui materie primă de la
nivelul fiecărei astfel de ferme, fapt care ar pune în pericol existenţa
viitoare a acestora, cu consecinţe grave sociale şi de mediu și asupra
menţinerii corespunzătoare pajiştilor.
În acest context, crescătorii de vaci de lapte care deţin efective
reduse pot fi refuzaţi la încheierea de contracte de livrare datorită lipsei
facilităţilor de depozitare şi răcire a laptelui, cauzele principale fiind
lipsa concentrării ofertei şi a capitalului necesar achiziţionării unor
astfel de instalaţii, datorită reticenţei sistemului bancar în acordarea de
credite. Respectarea cerinţelor de igiena mulsului la nivelul fermei nu
este suficientă pentru asigurarea standardelor de calitate a laptelui,
esenţială fiind păstrarea acestuia la o temperatură scăzută,
corespunzătoare normelor, până la predarea către procesare.
Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de vaci de lapte cu
exploataţii de dimensiuni reduse şi care livrează la procesare a fost
necesară implementarea unui plan de susţinere financiară.
Astfel, în asigurarea îndepliniri cerinţelor de igienă şi concentrării
ofertei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a venit în sprijinul
crescătorilor de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi care
se organizează într-o formă singură asociativă constituită la nivelul
comunei. În acest sens a fost adoptată Hotărârea Guvernului
nr.859/2013 privind acordarea unui ajutor de minimis pentru
achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, în conformitate cu
prevederile Regulamentului CE nr. 1535/2007 al Comisiei din 20
septembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole.
2. Transpunere/creare Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007
cadru pentru aplicare privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de
minimis în sectorul producţiei de produse agricole.
legislaţie comunitară
3. Schimbări
Având în vedere:
preconizate
- prevederile art. 6, alin. (3) din Regulamentul CE nr. 1535/2007 al
Comisiei din 20 septembrie 2007, respectiv „la expirarea duratei de
valabilitate a prezentului regulament, ajutoarele de minimis care
îndeplinesc condițiile din prezentul regulament pot fi aplicate în
continuare, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, pe o
perioadă suplimentară de șase luni, şi

- perioada relativ scurtă (1 lună) de depunere a cererilor inţiale de către
formele asociative pentru obţinerea avizului prealabil (20 noiembrie 30 decembrie 2013),
se impune:
- iniţierea unei noi perioade de depunere de cereri iniţiale, respectiv 1
februarie – 15 aprilie 2014;
- reglementarea perioadei de depunere a documentelor prevăzute la
art.11 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.859/2013, respectiv 20
ianuarie - 15 mai 2014;
- stabilirea termenului până la care se face dovada achiziționării
tancului/tancurilor de răcire a laptelui, respectiv 30 zile de la data
alimentării conturilor solicitanților sprijinului financiar cu sumele
autorizate.
Menționăm că aceste modificări și completări ale Hotărârii
Guvernului nr.859/2013 nu creează discriminări între beneficiarii
schemei de ajutor de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire
a laptelui.
Pentru atingerea obiectivelor strategiei Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale este necesar să se prelungească implementarea
măsurilor de sprijin pentru crescătorii de vaci de lapte, în vederea
obţinerii producţiei de lapte conform cerinţelor comunitare şi
concentrarea ofertei.
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Neimplicarea statului în asigurarea sprijinului financiar pentru
1. Impactul
achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui în vederea obţinerii unei
macroeconomic
producţii de lapte conforme va duce la scăderea producţiei de lapte prin
închiderea exploataţiilor de mici dimensiuni, cu consecinţe negative în
plan social şi efecte negative asupra mediului.
Se impune prelungirea acestei măsuri pentru menţinerea producţiei
animale şi asigurarea siguranţei alimentare a populaţiei.
Măsura îndeplineşte prevederile din Regulamentul (CE) nr.
2.Impactul asupra
mediului concurenţial şi 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea
domeniului ajutoarelor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul
producţiei de produse agricole.
de stat
Măsura de sprijin pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui
3. Impactul asupra
stimulează organizarea crescătorilor de animale în structuri asociative,
mediului de afaceri
concentrarea ofertei şi dezvoltarea economică în mediul rural.
Prin menţinerea exploataţiilor de vaci de lapte de mici dimensiuni,
4. Impactul social
crescătorii au posibilitatea obţinerii de venituri şi implicit dezvoltarea
economică a mediului rural.
Dezvoltarea sectorului de creştere a animalelor se desfăşoară cu
5. Impactul asupra
respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact asupra condiţiilor de
mediului (***)
protecţie a mediului.
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei
6. Impactul asupra
europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta,
drepturilor şi
ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a
libertăţilor
Drepturilor Omului.
fundamentale ale
omului
Nu este cazul.
7. Alte informaţii
4. Alte informaţii (**)
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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)
Resursele financiare maxime, necesare aplicării prelungirii schemei de ajutor de minimis, se
încadrează în suma de 70.878.870 lei care a fost alocată cu această destinație prin Hotărârea
Guvernului nr.859/2013 şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2014. Fundamentarea resurselor
financiare s-a făcut avându-se în vedere următoarele aspecte:
- plafonarea ajutorului la nivelul maxim al echivalentului în lei, a 22.310 lei/beneficiar
-cursul de schimb estimat în calcul, de 4,4620 lei pentru un euro
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act
normativ asupra legislaţiei în vigoare
Nu este cazul
1. 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 Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce din 20 decembrie 2007 privind aplicarea
articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor
transpun prevederi comunitare
de minimis în sectorul producţiei de produse
agricole
3. Măsuri normative necesare aplicării directe Conform alin.(1) al art.3 din Regulamentul
(CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20
a actelor normative comunitare
decembrie 2007 privind aplicarea articolelor
87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis
în sectorul producţiei de produse agricole –
ajutoarele de minimis nu sunt supuse
obligaţiei de notificare prevăzute la art. 108
din TFUE.
Conform alin.(3) al art.6 din Regulamentul
(CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20
decembrie 2007, la expirarea duratei de
valabilitate
a
prezentului
regulament,
ajutoarele de minimis care îndeplinesc
condițiile
din
prezentul
regulament
pot fi aplicate în continuare, în condițiile
prevăzute
de
prezentul
regulament, pe o perioadă suplimentară de șase
luni.
4. . Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a fost
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
întocmit
la solicitarea crescătorilor de
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare
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şi alte organisme implicate

vaci de lapte organizati în forme
asociative.
Au fost consultate asociaţiile care
reprezintă crescătorii de vaci de lapte

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 stucturile asociative
3. Consultările organizate cu autorităţile
ale autoritătilor administratiei publice
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale locale
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
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea
proiectului de act normativ
Au fost respectate prevederile Legii nr.
1. Informarea societăţii civile cu privire la
52/2003 privind transparenţa decizională în
necesitatea elaborării proiectului de act
administraţia publică, prin afişare pe site-ul
normativ
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
pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură
2. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
Nu este cazul.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului Proiectul de act normativ se va pune în aplicare de
de act normativ de către autorităţile
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
administraţiei publice centrale şi/sau locale - Primării si Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea Agricultură şi reţeaua sa teritorială.
competentelor instituţiilor existente
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.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru
achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare
a acesteia, pe care îl supunem spre aprobare.
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