GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea art.19 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum și pentru modificarea art.11 alin.(2)
din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea
producerii cărnii de porc"

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. Alineatul (5) al articolului 19 din 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 şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
„(5) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat pentru anul 2018 este de maximum 59.900.000 lei,
din care 27.000.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 32.900.000 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 2018.”
Art. II. Alineatul (2) al articolului 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea
schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din
rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc", publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.39 din 16 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
„(2)Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2018, este de 700.000 lei, în limita
sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de stat.”

PRIM-MINISTRU
Vasilica - Viorica DĂNCILĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărârea Guvernului pentru modificarea art.19 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum și pentru
modificarea art.11 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor
de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau
Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc"
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei
1. Descrierea situaţiei
scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, în Monitorul
actuale
Oficial al României, Partea I, nr.967 din 30 decembrie 2014, cu
modificările și completările ulterioare, se aprobă anual, valoarea
ajutorului de stat.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2018 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 s-a aprobat bugetul
pentru anul 2018 aferent schemei de ajutor de stat, respectiv 56.000.000
lei.
2. Schimbări preconizate Prin cererile iniţiale depuse la APIA de către solicitanţii ajutorului de
stat s-a solicitat suma de 88.685.496 lei, iar prin Legea nr.2/2018 a
bugetului de stat pentru anul 2018 s-a aprobat cu această destinaţie suma
de 56.000.000 lei. În urma analizei execuţiei bugetare pe primele 8 luni
ale anului 2018 a rezultat că pentru plata serviciilor prestate în anul 2018
la speciile ovine şi caprine este necesară suplimentarea sumei cu
3.900.000 lei. Această sumă se asigură de la bugetul de stat, din valoarea
totală, pentru anul 2018, a schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau
Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc". Astfel, pentru schema de
ajutor de minimis, valoarea totală devine 700.000 lei.
Prezentul proiect nu produce discriminări în rândul solicitanților și
beneficiarilor ajutorului de stat, ci asigură efectuarea plăților la aceeași
intensitate a ajutorului în plafonul maxim prevăzut.
De asemenea, suma rămasă disponibilă pentru schema "Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci
din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc",
acoperă integral plata sumelor solicitate pentru anul 2018.
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2 . Transpunere/
creare cadru pentru
Nu este cazul
aplicare legislaţie
comunitară
Nu este cazul
3. Alte informaţii (**)
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macroeconomic
11. Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor
de stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri
21. Impactul asupra
sarcinilor administrative
22. Impactul asupra
întreprinderilor mici şi
mijlocii
3. Impactul social

Producţiile obţinute de la rasele ameliorate asigură materia primă pentru
industria alimentară şi siguranţa alimentară a populaţiei.
Nu este cazul
Obţinerea unor producţii de calitate creează premisele dezvoltării şi
extinderii mediului de afaceri în spaţiul rural.
Nu este cazul

Toţi beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile
mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de
produse agricole.
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.
Asigurarea respectării măsurilor de biosecuritate cu impact asupra
4. Impactul asupra
condiţiilor de protecţie a mediului.
mediului (***)
1
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene
4 . Impactul asupra
drepturilor şi libertăţilor a drepturilor omului şi ale protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate de
fundamentale ale omului România, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor
Omului.
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
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 2018 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 Nu este cazul
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
Nu este cazul
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
Nu este cazul
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
5. Alte acte normative şi/sau documente
subiect
internaţionale din care decurg aranjamente
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 elaborat de
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
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organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate

reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, împreună cu reprezentanţi ai
asociaţiilor de crescători de animale.
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 Au fost consultate asociaţiile crescătorilor de
care activitatea acestor organizaţii este legată de animale care desfăşoară activităţi de ameliorare
a raselor.
obiectul proiectului de act normativ
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
Nu este cazul.
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
Nu este cazul.
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ se avizează de
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
Consiliul Legislativ
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.
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
3. Alte informaţii
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
2. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Nu este cazul.
Proiectul de act normativ se implementează
de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură şi reţeaua sa teritorială.
Nu este cazul.
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art.19
alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în
sectorul creşterii animalelor, precum și pentru modificarea art.11 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.
9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc", pe care îl
supunem spre aprobare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Petre DAEA

Avizăm favorabil:

MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE

Eugen Orlando TEODOROVICI

MINISTRUL AFACERILOR
EXTERNE
Teodor-Viorel MELEȘCANU

MINISTRUL DELEGAT
PENTRU AFACERI EUROPENE

George CIAMBA

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Tudorel TOADER
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