
 
 
 

HOTĂRÂRE DE GUVERN  
privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi  afectaţi de 

organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului 
 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art.6  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, cu completările ulterioare, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art.1 
Se aprobă ajutorul de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de 

carantină dăunătoare  culturii  cartofului pentru recolta 2010 şi suma totală alocată acestui ajutoar de 

stat. 

 
      Art.2.  

Valoarea totală a ajutorului de stat prevăzut la art.1 este de 7.457 mii lei şi se asigură de la 

bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale pe anul 2012. 

 

 

 

PRIM - MINISTRU 

 

Mihai-Răzvan UNGUREANU 



 1 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

SECTIUNEA 1 Titlul proiectului de act normativ 
Hotărârea Guvernului privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi  afectaţi 
de organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului. 
SECTIUNEA a 2-a Motivul emiterii actului normativ 
   1.Descrierea 
situatiei 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 si completări prin Legea nr.74/2010, se 
stabileste cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de 
stat în agricultură si lista ajutoarelor de stat posibil de acordat. 
      Potrivit art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2010, cu modificările si 
completările ulterioare, anual se stabilesc ajutoarele de stat care pot fi acordate 
din cele prevăzute, precum si suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat, 
care se aprobă anual prin Hotărâre a Guvernului, ce va fi comunicată Comisiei 
Europene prin raportul anual, conform art.6 din Regulamentul (CE) nr.794/2004. 
       Pentru producţia de cartof afectată a anului 2010, ajutorul se poate plăti 
conform pct. V.B.4 din Linii directoare comunitare privind ajutoarele în 
agricultură şi silvicultură în perioada 2007-2013 care precizează că ajutorul este 
compatibil cu articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat dacă îndeplineşte 
condiţia prevăzută la alin. 8 al articolului 10 din Regulamentul 1857/2006, 
respectiv “Regimurile de ajutoare trebuie introduse în termen de 3 ani de la 
realizarea cheltuielilor sau de la pierdere. Ajutoarele trebuie plătite în termen de 
patru ani de la realizarea cheltuielilor sau de la pierdere.” 

1 1 În cazul 
proiectelor de acte 
normative care 
transpun legislaţie 
comunitară sau 
creează cadrul pentru 
aplicarea directă a 
acesteia, se vor 
specifica doar actele 
comunitare în cauză, 
însoţite de elementele 
de identificare ale 
acestora . 

Nu este cazul. 

2.Schimbări 
preconizate 

Prezentul act normativ stabileste ajutorul de stat care se acordă producătorilor 
afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului. 
Acest proiect are în vedere stimularea producţiei autohtone de cartofi de sămânţă 
şi cartofi consum şi obţinerea unor producţii de calitate superioară prin aplicarea 
corectă a masurilor de control în cazul depistării acestor organisme dăunătoare. 
Valoarea ajutorului financiar pentru recolta anului 2010 este în sumă de: 7.457 
mii lei. Această sumă se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor 
bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012. 
Menţionăm că analizele de laborator aferente recoltei anului 2010, prin care s-a 
confirmat prezenta organismelor de carantină Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia 
solanacearum (putregaiul brun al cartofului), au fost finalizate.  

   3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
Sectiunea a 3-aImpactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
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1. Impactul macroeconomic Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

1 1 Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniul ajutoarelor de stat 

Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică:: 
 a)producătorilor agricoli, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 
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 sau organizaţii de producători 
recunoscute, după caz, şi care deţin suprafeţe de 
teren insamantate cu samanta de cartof certificata 
conform legislaţiei în vigoare, în scopul producerii 
de cartofi de sămânţă sau cartofi de consum a caror 
productie a fost afectata de organismele de 
carantina Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus si Ralstonia solanacearum. 
b)organismelor/organizaţiilor de cercetare, 
respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de 
cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, 
indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de 
finanţare, al căror scop principal este de a realiza 
cercetare fundamentală, cercetare industrială sau 
dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute 
rezultatele prin predare, publicare sau transfer de 
tehnologie. 

2. Impact asupra mediului de afaceri  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impact asupra mediului Nu este cazul 
5. Alte informaţii  Nu este cazul 
Sectiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, 
cat si pe termen lung ( pe 5 ani) 
Resursele financiare necesare acordării ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi  afectaţi 
de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor 
de cartofi) şi/sau Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului), dăunătoare culturii  cartofului 
sunt în valoare totală de 7.457 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2012. 
 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
     (i) impozit pe profit; 
     (ii) impozit pe venit. 
b)bugete locale: 
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     (i)impozit pe profit; 
c)bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
     (i)contribuţii de asigurări 
 
2.Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a)buget de stat, din acesta: 
    (i)cheltuieli de personal; 
    (ii) bunuri şi servicii. 
b)bugete locale; 
    (i)cheltuieli de personal; 
    (ii)bunuri şi servicii. 
c)bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
    (i)cheltuieli de personal; 
    (ii)bunuri şi servicii. 

      

3.Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a)buget de stat; 
b)bugete locale 

      

4.Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6.Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7.Alte informaţii       
Sectiunea 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. 

  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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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Europene 
 
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 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Sectiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea eleborării proiectului de act normativ. 
 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate 
 
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. 
 
 
 

În procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au avut loc consultări  cu structurile 
subordonate – unitatile fitosanitare, Institute şi 

Staţiuni de cercetare de profil 
 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
 

3. Consultările organizate cu autoritătile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiectiv 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. 
 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultarile 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 refera la acest 

subiect. 

5.Informaţii privind necesitatea avizării proiectului 
de act normativ de către următoarele instituţii: 
      a) Consiliul Legislativ; 
      b) Consiliul Suprem de Aparare a Ţării 
      c) Consiliul economic  şi Social; 
      d) Consiliul Concurenţei; 
      e) Curtea de Conturi; 
 

 
 
Secretariatul Guvernului îl transmite pentru avizare 
şi Consiliului Legislativ. 

 

6.Alte informatii: 
Sectiunea a 7-a 
Activităţi de informare publica privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
1.Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute 
de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională. Acţiunea de informare se face prin 
afişarea pe site-ul Ministerului Agriculturii şi 
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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 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Sectiunea 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 infiinţarea 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. 
Procedurile referitoare la primirea cererilor de 
plată, verificarea administrativă, validarea si 
efectuarea plăţilor, se realizează de către Agenţia de 
Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură. 
 

2.Alte informaţii  
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,  al art. 6 

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, cu completările ulterioare, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină 
dăunătoare culturii  cartofului, pe care îl supunem adoptării. 

 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

 
Stelian FUIA 

 
 

Avizăm favorabil: 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  MINISTRUL JUSTIŢIEI  

Bogdan Alexandru DRĂGOI  Cătălin Marian PREDOIU 

 

MINISTRUL AFACERILOR EUROPENE 
 

Leonard  ORBAN 
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