
   
 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.786/2013 

privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de 
ovine/caprine din zonele defavorizate, precum și 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.786/2013 privind schema de ajutor specific acordat 
producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.632 din 11 octombrie 2013, se modifică după cum 
urmează: 

 
1. La articolul 7, litera e) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„e) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe in 

acest sens, care atestă că ovinele/caprinele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în 
exploatația proprie/altă expolatație, că sunt înregistrate în RNE și sunt cuprinse în Programul 
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la 
zi sau copia Formularului de identificare F1 pentru animalele născute în exploatație şi/sau 
documente de provenienţă, respectiv formular de mişcare F2/factură fiscală/alte documente, 
pentru animalele provenite din alte exploataţii, după caz.” 

 
2. La articolul 7, litera f) a alineatului (1) se abrogă. 

  
 
Art. II. Pentru anul 2013, cererile de solicitare privind ajutorul specific, prevăzute la art. 

7 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 786/2013, se pot depune și în perioada 25 noiembrie –  
13 decembrie 2013. 

 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 
 

Viorel - Victor PONTA 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ 
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.786/2013 privind schema de ajutor 
specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia  

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

     Prin Hotărârea Guvernului nr. 786/2013, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 632 din data de 11 octombrie 2013, s-a stabilit schema de 
ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de ovine/caprine din 
zonele defavorizate, conform prevederilor  art. 68 alin. (1) lit. b) al Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009. 

2. Transpunere/ 
creare cadru 
pentru aplicare 
legislaţie 
comunitară 

      Completarea cadrului pentru aplicarea unor prevederi din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 
30/31.01.2009 şi din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Consiliului, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 316/2.12.2009. 

3. Schimbări 
preconizate 

      Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului reglementează sectorul de creștere a 
ovinelor și caprinelor de lapte și carne din zonele defavorizate. 
      Având în vedere că anul 2013 este primul an de aplicare a schemei de ajutor 
specific pentru crescătorii de ovine/caprine, numărul de cereri depuse în perioada 
reglementată de Hotărârea Guvernului nr.786/2013, respectiv 14 octombrie - 15 
noiembrie a anului pentru care se face solicitarea, a fost foarte mic.  
      Ținând cont de importanța implementării acestei scheme de ajutor specific în 
vederea menținerii nivelului producției de lapte și carne de ovine/caprine în 
zonele defavorizate și față de aspectele menționate anterior, se propune, pentru 
anul 2013, încă o perioadă de depunere a cererilor, respectiv 25 noiembrie – 13 
decembrie 2013. 
       Luând în considerare situațiile concrete din teritoriu referitoare la mișcarea 
animalelor și pentru simplificarea documentației care trebuie depusă pentru 
solicitarea ajutorului specific, respectiv pentru situațiile în care solicitanții nu dețin 
formularele F1 și F2, s-a creat posibilitatea, ca pentru obtinerea ajutorului specific 
de la art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 786/2013,  beneficiarii, pentru a demonstra 
existența animalelor pentru care se solicită sprijinul financiar, precum și 
justificarea intrărilor sau ieșirilor din efectiv, să poată depune, împreună cu cererea 
de ajutor, doar adeverința emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar 
cu competenţe în acest sens, care atestă că ovinele/caprinele pentru care se solicită 
ajutor au fost identificate în exploatația proprie/altă expolatație, că sunt înregistrate 
în RNE și sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la 
zi. 
       Menționăm că aceste modificări ale Hotărârii Guvernului nr.786/2013 nu 
creează discriminări între beneficiarii schemei de ajutor specific. 

4. Alte 
informaţii(**) 

Nu este cazul 

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

- menţinerea nivelului efectivelor de animale și a producţiilor acestora; 
- creșterea veniturilor exploatațiilor de ovine/caprine; 
 

2. Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul, conform prevederilor art. 139 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. 

3. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

 
- echilibrarea veniturilor pe filiera laptelui și a cărnii de ovine/caprine în 
scopul menţinerii producţiei de lapte şi produse lactate, precum și 
stimulării producției de carne de ovine/caprine, pe piaţa naţională şi 
comunitară. 
 

4. Impactul social 

 
- compensarea pierderilor suferite din cauza zonei defavorizate, în cazul 
activității de creștere a ovinelor/caprinelor. 
 

5. Impactul asupra 
mediului(***) 

 
- menţinerea exploataţiilor de creştere a ovinelor/caprinelor în zone 
defavorizate, duce la menţinerea pajiştilor naturale şi a florei spontane pe 
aceste suprafeţe, la respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact asupra 
condiţiilor de protecţie a mediului. 
 

6. Impactul asupra 
drepturilor şi 
libertăţilor 
fundamentale ale 
omului 

 
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a 
drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de 
România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. 
 

7. 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 (5 ani) 

 Ajutorul specific ce reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă și 
se asigură din sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale conform legilor 
bugetare anuale, din venituri din privatizare înregistrate la Trezoreriei Statului. 

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 
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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 

 
Elaborarea prezentului proiect de act normativ pentru:  
- completarea aplicării prevederilor art. 68 alin.(1) lit.b din 
Regulamentul (CE) nr.73/19.01.2009 al Consiliului de 
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor 
direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și 
de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, 
de modificare a  Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) 
nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a  
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, creează posibilitatea 
acordării de ajutoare specifice agricultorilor pentru a le 
compensa dezavantajele specifice care îi afectează, în 
regiunile vulnerabile din punct de vedere economic. 
 

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 

 
Proiectul de act normativ a fost elaborat de 
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, împreună cu specialişti ai 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
și reprezentanţi ai asociațiilor de crescători de 
ovine/caprine din zonele defavorizate. 
 

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 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 Nu este cazul. 
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consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile  Hotărârii  Guvernului nr. 750/2005 
privind consiliile interministeriale permanente 
 
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 este supus avizării de 
către Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Seciunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implemantarea 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 
competenţelor 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. 
 

1. 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.786/2013 privind schema de ajutor specific acordat 
producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, pe care îl supunem spre 
adoptare. 
 

 
MINISTRUL AGRICULTURII  
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
Daniel CONSTANTIN 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

              VICEPRIM-MINISTRU                                              
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE           
                  
                 Daniel CHIȚOIU                                                   
 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
 
                       Liviu VOINEA 

 

                                                                                         

  MINISTRUL AFACERILOR                                          
               EXTERNE 
                                                                              
      Titus CORLĂȚEAN                                                   

 

                                                                              
                   

MINISTRUL  JUSTIŢIEI 

                                                        Robert Marius CAZANCIUC 
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