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   HOTĂRÂRE DE GUVERN  

pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat 

producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii  

cartofului şi pentru modificarea si completarea anexei Hotărârii Guvernului 

nr.1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor 

agricoli pentru perioada 2010-2011  

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.5 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 şi in considerarea pct. V.B.4 din Linii directoare 
comunitare privind ajutoarele în agricultură şi silvicultură în perioada 2007-2013. 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art.I. Se aprobă normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de 

cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului, prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.II. La Anexa „Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru 

perioada 2010-2011 şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat” a Hotărârii Guvernului 

nr.1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru 

perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.878 din 28 decembrie 2010, se introduce un nou punct, pct. 5, cu 

următorul cuprins: 

 

„ 5. Ajutoare de stat acordate 
producătorilor de cartofi  afectaţi de 
boli ale plantelor  [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] 

Ajutor de stat pentru 
despăgubirea 
producătorilor agricoli 
afectaţi de organismele 
de carantină: 
Clavibacter 
michiganensis ssp. 
sepedonicus şi 
Ralstonia 
solanacearum 

16 octombrie 2010 - 
15 octombrie 2011 
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ANEXA  

Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat  

producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii  

cartofului  

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1) Prezenta schemă stabileşte cadrul legal necesar acordării ajutorului de stat  pentru 

despăgubirea producătorilor de cartofi de sămânţă şi producătorilor de cartofi de 

consum care au utilizat sămânţă de cartof certificată, afectaţi de organismele de 

carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - putregaiul inelar al 

tuberculilor de cartofi şi/sau Ralstonia solanacearum -putregaiul brun al cartofului. 

(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se implementează cu respectarea 

prevederilor de la punctul V.B.4. din  Liniile directoare comunitare privind ajutoarele 

în agricultură şi silvicultură în perioada 2007-2013. 

(3)  Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă cu respectarea  cerinţelor din Ordinul 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.912/2004 privind controlul 

putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus, cu modificările şi completarile ulterioare, care transpune Directiva 

Consiliului 93/85/CEE amendată de Directiva Comisiei 2006/56/CE şi Ordinul 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.586/2007 privind controlul bacteriei 

Ralstonia solanacearum care transpune Directiva Consiliului 98/57 amendată de 

Directiva Comisiei 2006/63/CE. 

(4) Prezenta schemă se notifică şi se autorizează de Comisia Europeană în conformitate cu 

art.108 alin.(3) din T. F.U.E. 

 

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare 

Art. 2 

(1) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzut la art. 1 sunt: 

a) producătorii 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 însămânţate cu 

sămânţă de cartof certificată conform legislaţiei în vigoare, în scopul producerii de 
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cartofi de sămânţă sau cartofi de consum a caror producţie este afectată de 

organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus şi Ralstonia 

solanacearum. 

b) organismele/organizaţiile 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 care desfăşoară activităţi agricole 

în scop comercial. 

(2) Schema de ajutor de stat  nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) dacă se află 

în următoarele situaţii: 

a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor 

directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor 

aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244 

din 1 octombrie 2004; 

b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui 

ajutor de stat rămasă definitivă, conform prevederilor legale în vigoare, precum 

şi prevederilor art. 13-17 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; 

c) nu asigură şi nu respectă măsurile de control conform Ordinului ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare sau Ordinul ministrului agriculturii, şi dezvoltării rurale 

nr. 586/2007, după caz; 

d) nu au utilizat la înfiinţarea culturii sămânţă de cartof certificată; 

e) au comercializat cartofi de sămânţă şi/sau cartofi de consum după prelevarea 

probelor şi înainte de primirea rezultatelor analizelor de laborator; 

f) au comercializat cartofi de sămânţă şi/sau cartofi de consum declaraţi 

contaminaţi; 

g) au comercializat cartofi de sămânţă şi/sau cartofi de consum declaraţi probabil 

contaminaţi fără acordul inspectorilor fitosanitari din cadrul unităţilor 

fitosanitare; 

h) au încălcat legislaţia fitosanitară în vigoare conform constatării inspectorilor 

fitosanitari din cadrul unităţilor  fitosanitare . 
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CAPITOLUL III: Forma şi obiectivul ajutorului 

Art. 3  

(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă sub forma unei despăgubiri în 

valoare de până la 100% din valoarea producţiei afectate, conform anexei nr.1 la 

prezentele norme metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de 

cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, 

producătorilor de cartofi menţionaţi la art. 2 alin. (1), a căror producţie a fost declarată 

contaminată şi probabil contaminată de către inspectorii fitosanitari din cadrul 

unităţilor fitosanitare în urma analizelor de laborator, efectuate de Laboratorul Central 

Fitosanitar. 

(2) Din valoarea ajutorului de stat menţionată la alin. (1) se scad, după caz, următoarele: 

a) Orice sumă primită în cadrul unui regim de asigurare; 

b) Valoarea producţiei care poate fi industrializată/comercializată în vederea 

consumului uman şi/sau consumului animalier conform Ordinului ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.912/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare şi  Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr. 586/2007, după caz.  

(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă  în baza notificării cu privire la 

confirmarea prezenţei bolilor de carantină, emise de inspectorii fitosanitari din cadrul 

unităţii fitosanitare către producătorii agricoli.  

(4) Suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kg, aferentă perioadei 2011-

2013, pe categorii de cartofi şi gradul de contaminare este prevăzută în anexa nr.1 la 

prezentele norme metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de 

cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului. 

 

CAPITOLUL IV: CRITERII MINIME DE ELIGIBILITATE  

Art. 4  

Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art.2 alin.(1), dacă îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

a) Să fie înscrişi în evidenţele  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu 

suprafeţele de teren pe care le exploatează, la data depunerii cererii de solicitare a 

ajutorului de stat; 

b) au în folosinţă suprafeţe agricole : 

i. însămânţate cu sămânţă de cartof certificată, destinată producerii de 

cartof de sămânţă sau 
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ii. însămânţate cu sămânţă de cartof certificată, destinată producerii de 

cartof de consum; 

c) sunt înregistraţi de către inspectorii fitosanitari conform Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 580/2007 privind procedura de înregistrare a 

producătorilor şi importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte şi de 

stabilire a anumitor obligaţii pentru aceştia sau Ordinului ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 698/2007 privind extinderea procedurii de înregistrare a 

producătorilor unor plante care nu sunt prevăzute în partea A a anexei nr. V la 

Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 sau a depozitelor colective ori a centrelor de 

expediere din zonele de producţie; 

d) sunt înregistrati conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 

rurale nr. 769/2009 pentru producerea seminţelor şi materialului săditor în vederea 

producerii cartofului de sămânţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) deţin notificare/notificări emise de inspectorii fitosanitari din cadrul Unităţii 

Fitosanitare cu privire la confirmarea prezenţei bolilor de carantină, respectiv 

putregaiul inelar al cartofului produs de bacteria Clavibacter michiganensis 

ssp.sepedonicus şi/sau putregaiul brun al cartofului produs de bacteria Ralstonia 

solanacearum, urmare rezultatelor analizelor de laborator;  

f) aplică măsurile de control specifice ce se întreprind conform prevederilor Ordinului 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.912/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

586/2007. 

 

CAPITOLUL V: MODUL DE ACORDARE ŞI DOCUMENTELE NECESARE 

SOLICITĂRII AJUTORULUI DE STAT 

 

Art. 5 

(1) Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3, beneficiarii  prevăzuţi la art.2 

alin. (1) trebuie să depună, anual o cerere de solicitare a ajutorului de stat conform 

modelului prevăzut în anexa  nr. 2 la prezentele norme metodologice de acordare a 

ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină 

dăunătoare culturii cartofului, în termen de 120 zile de la data primirii notificării din 

partea inspectorilor fitosanitari din cadrul Unităţii Fitosanitare, dar nu mai târziu de 1 iulie 

pentru recolta anului anterior, excepţie făcând cartoful timpuriu pentru care cererea de 

solicitare a ajutorului de stat se depune începând cu 16 octombrie a anului de recoltă. 
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(2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune individual sau prin reprezentant 

legal/împuternicit/delegat, în termenul legal la centrele judeţene, respectiv al municipiului 

Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza  cărora se află 

exploataţia unde a fost confirmată prezenţa organismului dăunător. 

(3) Prin excepţie, pentru recolta anului 2010, cererea de solicitare a ajutorului de stat se 

depune în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei Comisiei Europene  de 

autorizare a acordării ajutorului de stat. 

(4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat depusă în termen legal trebuie să fie însoţită, după 

caz, de următoarele documente: 

a) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului/certificatul de 

înregistrare fiscală, după caz; 

b) copie după certifcatul de înregistrare conform Ordinului ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 580/2007 şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale nr.698/2007; 

c) copie după autorizaţia pentru producerea seminţelor şi materialului săditor în 

vederea producerii cartofului de sămânţă, eliberată de Inspectoratele Teritoriale 

pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor; 

d) document din care să reiasă înscrierea în evidenţele Agenţiei de Plăti şi Intervenţie 

pentru Agricultură; 

e) declaraţii pe propria răspundere că nu se află în situaţiile prevăzute la art.2, alin.(2) 

lit. a) şi b); 

f) copie după Notificarea primită de la Unitatea Fitosanitară de pe raza judeţului 

unde a fost confirmată prezenţa organismului dăunător; 

g) copie după documentele care atestă faptul că la însămânţare a folosit sămânţă de 

cartof certificată oficial, respectiv copia documentului oficial de certificare al 

seminţei şi/sau copia documentului de calitate şi conformitate al furnizorului şi 

eticheta oficială, după caz; 

h) copia facturii prin care a achiziţionat sămânţa şi/sau copia documentelor care 

atestă cantitatea de sămânţă certificată, din productie proprie, utilizată la 

înfiinţarea culturii, după caz; 

i) copie după documentele eliberate de Unitatea Fitosanitară de pe raza judeţului 

unde a fost confirmată prezenţa organismului dăunător, prin care se specifică  

faptul că beneficiarul a respectat prevederile Ordinului ministrului agriculturii, 

pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare  şi/sau Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

586/2007. 
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j) declaraţie pe propria răspundere că nu a înstrainat niciun tubercul de cartof după 

prelevarea probelor în vederea analizelor de laborator pentru confirmarea prezenţei 

organismului dăunător; 

k) documente din care să reiasă producţia obţinută; 

l) copie după documentul oficial de inspecţie în câmp în cazul cartofilor de sămânţă 

eliberat de Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului 

Săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale 

nr. 1266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea 

în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru 

sămânţă, după caz; 

m) copie după facturile fiscale de vânzare şi/ sau alte documente din care să reiasă că 

toată producţia declarată contaminată de către inspectorii fitosanitari, a fost dată în 

consum animalier  după fierbere, distrusă sau industrializată din care să reiasă 

valoarea producţiei, după caz; 

n) copie după facturile fiscale de vânzare şi/ sau alte documente din care să reiasă că 

toată producţia declarată probabil contaminată de inspectorii fitosanitari a fost dată 

în consum uman fără reambalare/industrializare din care să reiasă valoarea 

producţiei, după caz;  

o) copie dupa documentul din care rezultă că beneficiarul ajutorului de stat a primit o 

sumă în cadrul unui regim de asigurare, după caz; 

p) copie dupa documentele care atestă sumele de bani încasate, după caz în urma: 

i.  valorificării prin industrializare a producţiei declarate 

contaminate/probabil contaminate şi/sau  

ii. comercializării în vederea consumului animalier a producţiei declarate 

contaminate şi/sau 

iii. comercializării în vederea consumului uman a producţiei declarate 

probabil contaminate.  

q) dovadă cont trezorerie; 

r) copie de pe BI/CI al/a administratorului/ reprezentantului legal/imputernicitului 

/delegatului; 

s) document de împuternicire/delegaţie, după caz; 

t) declaraţie pe propria răspundere că nu a încasat o sumă în cadrul unui regim de 

asigurare, după caz. 

Art. 6. Documentele care se depun la Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti 

ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru acordarea ajutorului de stat se 

vor păstra timp de 5 ani, atât de către acestea cât şi de beneficiari. 
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Art. 7. (1) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură verifică şi aprobă sumele aferente cererii pentru solicitarea 

ajutorului de stat, în limita plafonului anual alocat, prevăzută la art.5, depusă în termenul 

legal;  

(2)Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

situaţia centralizatoare cu suma totală aprobată, în limita plafonului anual alocat, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice de acordare a ajutoarelor 

de stat producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii 

cartofului. 

(3)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în 

anexa nr.4 la prezentele norme metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor 

de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului . 

(4) În baza situaţiei centralizatoare a cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, transmisă 

de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. 

Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a 

ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr.5 la prezentele norme 

metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi  afectaţi de 

organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului.  

(5) În cazul în care suma anuală solicitată şi determinată depăşeşte plafonul total alocat, 

ajutorul de stat se diminuează procentual pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrării în 

plafonul alocat. 

Art. 8 (1)După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul 

Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează 

contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care alimentează conturile centrelor 

sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, care, pe baza cererilor aprobate, virează 

sumele cuvenite în conturile beneficiarilor formelor de ajutor de stat, potrivit legislaţiei în 

vigoare. 

(2)Plăţile pentru ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se efectuează începând cu data de 

16 noiembrie, după încheierea anului în care s-au aplicat prevederile  art. 3  şi pentru care se 

solicită ajutor de stat, dar nu mai târziu de sfârşitul primului trimestru al anului următor. 

CAPITOLUL VI: Durata de aplicare a schemei 

Art. 9  Schema de ajutor de stat se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii 

până la 31 decembrie 2013. 
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CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale 

Art. 10 Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin schema de ajutor de 

stat, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării, determină aplicarea 

de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură  a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, conform 

prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 74/2010. 

Art. 11 

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentelor norme metodologice 

prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele 

de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezentele norme metodologice  sau cu încălcarea 

în orice mod a prevederilor prezentelor norme metodologice. 

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit potrivit alin. (1) se recuperează de la beneficiarii 

ajutorului de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010. 

(3) Persoanele juridice şi/sau persoanele 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, care prin 

înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente 

ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, au încasat sume de la bugetul de stat în mod 

necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pe o perioadă de 3 ani de la data încasării sumelor 

necuvenite. 

Art. 12 În baza prevederilor prezentelor norme metodologice  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de solicitare a 

ajutorului de stat şi a condiţiilor de eligibilitate, aprobate prin decizia directorului general al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură proceduri aduse la cunoştinţa beneficiarilor 

prin afişare la sediile APIA şi pe site-ul oficial al instituţiei. 

Art.13 Anexele nr.1 - 5  fac parte integrantă din prezentele norme metodologice de acordare a 

ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare 

culturii  cartofului . 
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ANEXA  nr.1 la normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de 
cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului  

 
 

Suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kg,  
aferentă perioadei 2011-2013 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Specificare Suma maxima (lei/kg)* 
Cartofi de sămânţă 

Cartofi consum Prebază 
Bază  

Certificată             
(Cl. A şi Cl.B) 

1. 
Cartof declarat 

contaminat 
2,6 2 1,5 

2. 
Cartof declarat probabil 

contaminat 
1,1 0,5 - 

* stabilită în baza informaţiilor transmise de unităţile fitosanitare şi staţiunile de 
cercetare de specialitate 
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ANEXA nr. 2 la normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de 

cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului 
 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  
„Operator de date cu caracter personal:9596    
Centrul judeţean .............................             
 
 

CERERE  
pentru solicitarea ajutorului de stat pentru producţia  afectată de organismele de carantină 
dăunătoare culturii  cartofului în perioada..........  

 
Număr unic de identificare solicitant (ID-APIA): 
RO.............................................................. 

 

 
Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită 
potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, organisme/organizaţii de cercetare, 
respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol:  
 
Subsemnatul (Subsemnata),.................................. domiciliat în localitatea.................. 
                                             (nume,prenume,iniţiala tatălui)                               (sat, comună, 
oraş)  
sectorul ........... judeţul ....................,str.......................... nr. ......., codul poştal............. nr. 
telefon...................... nr. fax.............,adresa e-mail..................,CUI/CIF................ în calitate de 
reprezentent legal/împuternicit/delegat, posesor al BI/CI seria........., nr. ................, 
CNP................................. cont trezorerie nr. ..........................., deschis la Directia Trezorerie 
şi Contabilitate Publică ........................  
 
Persoană juridică: 
 
Subscrisa......................................, cu sediul în localitatea........................................., 
                     (denumirea solicitantului)                                                (sat, comuna, oraş) 
str. ...............nr. ......, judetul ............, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ......, CUI/CIF 
................. reprezentată prin ........................., în calitate de reprezentant legal, 
posesor/posesoare al/aBI/CIseria......, nr......, CNP ......................., cont trezorerie nr. 
...................., deschis la Directia Trezorerie şi Contabilitate Publică..........  
 
 
solicit acordarea ajutorului de stat, în valoare de........ lei aferent anului ........................, în 
baza calculaţiei de mai jos: 
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Nr.
crt. 

Specificare 
 

UM 
Cantitate 
totală din 

care: 

Cartofi sămânţă 
Cartofi consum 

Valoare 
totală (lei) 

Prebază+Bază Certificată (cls.A+cls.B) 

Cantit. 
(kg) 

Suma 
max. 

(lei/kg) 

Valoare 
(lei) 

Cantit. 
(kg) 

Suma max. 
(lei/kg) 

Valoare 
(lei) 

Cantit. 
(kg) 

Suma max. 
(lei/kg) 

Valoare 
(lei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Suprafaţa totală afectată ha   x x  x x  x x x 
2. Producţia totală afectată din care: kg   x   x   x   
3. Contaminată total: 

 
kg   2,6   2   1,5   

4. Probabil contaminată total: Kg   1,1   0,5   x   
5. Valoarea totală a producţiei 

industrializate/comercializată în 
vederea consumului animalier 
/consumului uman , din care: 

lei x x x  x x  x x   

5.1 contaminată lei X X X  X X  X X   
5.2 probabil contaminată lei X X X  X X  X X   

6. Suma primită în cadrul unui regim 
de asigurare 

lei X X X  X X  X X   

7. Valoarea ajutorului de stat  lei x X X  X X  X X   
Nota: 
Valoarea ajutorului de stat prevăzută la nr. crt. 7, se completează în coloana 13 şi se calculează prin scăderea valorilor înscrise la nr. crt. 5 şi 6  
din valoarea producţiei afectate, înscrisă la nr. crt. 2. 
Valorile de la coloana 13 se calculează prin însumarea valorilor înscrise în coloanele 6, 9 şi 12. 
Câmpurile aferente poziţiilor pentru care nu se solicită ajutor de stat şi care rămân necompletate vor fi barate cu o linie de către solicitant. 
Ajutorul de stat pentru despăgubirea producţei probabil contaminate se acordă numai pentru cartofii de sămânţă declaraţi probabil contaminaţi. 
 
Ataşez următoarele documente: 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare 
privind falsul în declaraţii. 
 
Data ..............                                                                                                                          Semnătura şi ştampila ..................... 
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ANEXA nr. 3 la normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de 
cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului 

 
 

Situaţie centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia  afectată de 
organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului în perioada.......... 

 
 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  
„Operator de date cu caracter personal:9596    
Centrul judeţean .............................             
 
        
Nr.crt. Denumirea 

beneficiarilor 
Valoarea ajutorului de stat 

pentru producţia 
contaminată  

(lei) 

Valoarea 
ajutorului de stat 
pentru producţia 

probabil 
contaminată (lei) 

Total ajutor de 
stat 
(lei) 

0 1 2 3 4 
     
     
     
 
Data ........................... 
 
Director centru judeţean,........................................ 
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ANEXA nr. 4 la normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de 
cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului 

  
 

Situatie centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru despăgubirea 
producătorilor agricoli afectaţi de  organismele de carantină dăunătoare culturii  

cartofului 
 
 
 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  
„Operator de date cu caracter personal:9596    
 
Nr.crt. Denumirea 

beneficiarilor 
Valoarea ajutorului de stat 

pentru producţia 
contaminată  

(lei) 

Valoarea 
ajutorului de stat 
pentru producţia 

probabil 
contaminată (lei) 

Total ajutor de 
stat 
(lei) 

0 1 2 3 4 
     
     
     
 
Data ........................... 
 
Director general,........................................ 
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ANEXA nr. 5 la normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de 

cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului 
 

 
Situatie centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia  afectată de 

organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului în perioada.......... 
 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale   
 

Se aprobă  Ordonator principal de credite, .......................... 
         
Nr.crt. Judeţul Valoarea ajutorului de stat 

pentru producţia 
contaminată  

(lei) 

Valoarea 
ajutorului de stat 
pentru producţia 

probabil 
contaminată (lei) 

Total ajutor de 
stat 
(lei) 

0 1 2 3 4 
     
     
     
 
Direcţia Generală Buget - Finanţe şi Fonduri Europene 
 
Director general..................... 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

SECTIUNEA 1 Titlul proiectului de act normativ 
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat 
producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului şi pentru 
modificarea si completarea anexei Hotărârii Guvernului nr.1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de 
stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011  
 
SECTIUNEA a 2-a Motivul emiterii actului normativ 
 
   1.Descrierea 
situatiei actuale 
 

    Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al cartofului) 
şi/sau Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului). - sunt organisme de 
carantină: 
ü dăunătoare culturii cartofului care sunt listate în Anexa I Secţiunea II a 

Directivei Consiliului 2000/29/EC transpusă în legislaţia naţională prin 
Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind 
măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de 
carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România; 

ü cunoscute că apare în Comunitate şi relevant pentru întreaga Comunitate, 
dar a cărui introducere şi răspândire este interzisă. 

La nivelul Comunităţii Europene organismele dăunătoare de carantină 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus şi/sau Ralstonia solanacearum sunt 
reglementate de: 
ü Directiva Consiulului 93/85/CEE amendată de Directiva Comisiei 

2006/56/CE  transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.912/2004 privind controlul 
putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ü Directiva Consiliului 98/570CEE amendată de Directiva Comisiei 
2006/63/CE transpusă  în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr.586/2007 privind controlul bacteriei  
Ralstonia solanacearum.  

 Aceste directive stabilesc măsurile de control în cazul apariţiei unui focar. 
Deoarece nu există nicio metodă chimică sau biologică pentru controlul acestor 
organisme dăunătoare de carantina este necesară  menţinerea zonelor de producţie 
libere de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus şi/sau Ralstonia 
solanacearum prin utilizarea de sămânţă de cartof certificată şi aplicarea strictă a  
măsurilor  de control. 

Având în vedere: 
ü faptul că organismul daunator Ralstonia solanacearum a fost 

depistat pentru prima dată în campania agricolă 2010-2011 şi că 
numărul focarelor de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
a crescut de la un an la altul; 

ü recomandările misiunii FVO - DG(SANCO)/2010-8603 pentru 
evaluarea controalelor fitosanitare la cultura cartofului şi a 
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sistemului general de monitorizare a organismelor dăunătoare (3-
11 mai 2010)  şi  

ü cultura cartofului este în pericol,  
şi în conformitate cu liniile directoare comunitare privind ajutorul în agricultură 
şi silvicultură în perioada 2007-2013 s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre 
privind pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat 
producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii  
cartofului şi pentru modificarea si completarea anexei Hotărârii Guvernului 
nr.1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor 
agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi transmis în vederea 
avizării la Secretariatul General al Guvernului numai după primirea deciziei 
favorabile a Comisiei Europene. 
De asemenea, în ceea ce priveşte producţia afectată în anul 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 introduce 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 . 

 

2.Schimbări 
preconizate 

Prin proiectul de hotărâre se stabileşte: 
ü cadrul legal necesar acordării ajutorului de stat  pentru despăgubirea 

producătorilor de cartofi de sămânţă şi producătorilor de cartofi de 
consum care au utilizat la înfiinţarea culturii sămânţă de cartof certificată, 
afectaţi de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia 
solanacearum (putregaiul brun al cartofului); 

ü suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kg, aferentă 
perioadei 2011-2013, pe categorii de cartofi şi gradul de contaminare. 

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 : 
- la cartoful de samanta se acorda în funcţie de categorie şi gradul de 
contaminare astfel: 
Contaminat : Prebază şi Bază – 2,6 lei/kg  (fără TVA) si Certificată Cl.A şi 
Cl.B – 2 lei/kg (fără TVA) 
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Probabil contaminat : Prebază şi Bază – 1,1 lei/kg (fără TVA) si Certificată 
Cl.A şi Cl.B – 0,5 lei/kg (fără TVA) 
- la cartoful de consum se acorda in functie de gradul de contaminare astfel : 
ü contaminat : 1,5 lei/kg (fără TVA) 

Calculul estimativ al ajutorului de stat pentru recolta afectată a anului 2010  
este în sumă de: 7.457.150 lei.  Aceasta suma se asigura de la bugetul de stat 
prin diminuarea sumei prevazute pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizata 
in agricultura, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.1302/2010 privind aprobarea 
ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-
2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

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

asupra protejării teritoriului împotriva răspândirii 
acestor organisme dăunătoare. 

1 1 Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri  De prevederile prezentului act normativ 
beneficiaza: 

 a)producătorii 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)organismele/organizaţiile 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. 

Ajutorul financiar menţine şi stimulează 
interesul producătorilor de cartofi să aplice corect 
măsurile de control în cazul depistării acestor 
organisme dăunătoare. 



 4 

3. Impactul social Schema de ajutor se aplică pe perioada 2011- 2013, 
respectiv pentru despăgubirea producătorilor de 
cartofi de sămânţă şi producătorilor de cartofi de 
consum care au utilizat la înfiinţarea culturii 
sămânţă de cartof certificată, afectaţi de 
organismele de carantină Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al 
tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia 
solanacearum (putregaiul brun al cartofului) în 
vederea: 

- protejării culturii cartofului prin aplicarea 
corectă a măsurilor de control. 

4. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ va avea un impact pozitiv 
asupra protejării teritoriului împotriva răspândirii 
acestor organisme dăunătoare. 

5. Alte informaţii   
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) 

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: 
     (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       
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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. 

   
 
Hotărârea Guvernului nr.1302/2010 privind aprobarea 
ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor 
agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale 
alocate acestor ajutoare de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Hotărâri de Guvern prin care se stabileşte intensitatea 
ajutorului de stat precum şi alocarea financiară 
necesară ajutorului de stat. 
 

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 
 

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 
 

În procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au avut loc consultări cu Agenţia de Plăţi 
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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. 
 
 
 

 şi Intervenţie pentru Agricultură, 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 
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. 
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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 şi 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

2.Alte informaţii  
 
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,  al art. 5 

si 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 si in considerarea pct. V.B.4 din Linii directoare comunitare privind ajutoarele in agricultura si 
silvicultura in perioada 2007-2013, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de 
carantină dăunătoare culturii  cartofului şi pentru modificarea si completarea anexei Hotărârii Guvernului 
nr.1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 
2010-2011, pe care dacă sunteţi de acord vă rugăm, să-l adoptaţi. 

 
MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 

DEZVOLTĂRII RURALE 
 

Valeriu TABĂRĂ 
 
 

Avizăm favorabil: 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  MINISTRUL JUSTIŢIEI  

Gheorghe IALOMIŢIANU  Cătălin Marian PREDOIU 

 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE 
MINISTRU 

Bogdan MĂNOIU 
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