GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale
pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare
membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de
un incident de mediu
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al
art. art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea
şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea
riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile
economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU
Victor Viorel PONTA
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Anexa
Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea
riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile
economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
Cap. I. Organizarea şi funcţionarea fondului mutual
Art. 1. (1). Fondurile mutuale înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 64/2013, au ca unic obiect de activitate acordarea de compensaţii financiare fermierilor afiliaţi,
pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de
mediu si se organizează ca structură tehnică si de coordonare la nivel central cu 8 centre regionale
fără personalitate juridică in subordine, a căror denumire şi arondare judeţeană este prezentată în
Anexa nr.1 la prezentele Norme metodologice
(2) Fondurile mutuale înfiinţate şi acreditate sunt responsabile pentru întregul teritoriu naţional şi
pentru ansamblul activităţilor agricole definite de articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009
din 19 ianuarie 2009 care stabileşte activităţile agricole privind normele comune pentru sistemele
de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor
scheme de sprijin pentru agricultori.
(3) Fondurile mutuale înfiinţate trebuie să aibă o secţiune comună şi secţiuni specializate care
acoperă una sau mai multe lanţuri de producţie separate si pierderile acestora cauzate de
evenimente de risc neasigurabile. Fiecare secţiune specializată va fi coordonată de un responsabil
tehnic ales sau numit de către Consiliul director, va tine evidenta financiar-contabilă proprie si va
fi reprezentată in cadrul consiliului director al fondurilor mutuale.
(4) Fondurile mutuale acorda compensatii financiare membrilor atat din resursele financiare ale
sectiunii comune, cat si din sectiunile financiare ale sectiunilor specializate, cu excepţia cazului în
care există dispoziţii contrare stabilite prin statutele proprii sau regulamentele interne de
organizare şi funcţionare. Compensaţiile financiare vor fi stabilite in functie de resursele financiare
existente si decizia consiliului director.
(5) Crearea sau modificarea oricărei secţiuni specializate în cadrul fondurilor mutuale se supune
aprobării consiliului director al acestora.
Art. 2. Resursele financiare ale fondurilor mutuale sunt asigurate în conformitate cu prevederile
pct. 5 al art. 71 din Regulamentul CE nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 şi art. 11 alin
(2) din OUG 64/2013.
Art.3.(1) Capitalul de bază al fondurilor mutuale este constituit din:
a. Contributiile membrilor pentru secţiunea comună,
b. Contributiile membrilor pentru secţiunile specializate,
c. Contributiilor formelor asociative specifice filierelor de produs stabilite de consiliul director.
(2) Modalitatea de calcul a fiecarei contributii si nivelul acestora se vor stabili de către consiliul
director al fondurilor mutuale.
Art. 4. Fondurile mutuale nu pot recurge la împrumuturi comerciale cu scopul de a plăti
compensaţii financiare decât pentru sumele reprezentând cel mult trei ani de contributii (la
sectiunea comuna si sectiunile specializate) şi pentru o durată de la un an la cinci ani.
Art. 5. Fondurile mutuale acordă compensaţii financiare fermierilor pentru pierderile economice
determinate de bolile animalelor şi organismele de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG
563/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, de alte organisme daunatoare plantelor care se
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aproba prin Ordin al Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz, al caror nivel este
insusit de fondurile mutuale, precum şi pierderilor economice determinate de un incident de mediu
conf.art.11 alin. (1) din OUG nr.64/2013 sau cauzate de evenimente de risc neasigurabile, in limita
resurselor financiare ale fondurilor mutuale si cu aprobarea consiliului director.
Art. 6. În aplicarea prevederilor art.10 din OUG 64/2013 fondurile mutuale vor stabili prin statut
modalitatea de alocare si transfer a resurselor financiare intre secţiunea comună și secţiunile
specializate ale acestora.
Art. 7. – Fondurile mutuale acorda compensatii financiare numai membrilor care au contributiile
stabilite la art.3. achitate la zi, pe baza angajamentului acestora de a ceda fondurilor mutuale
dreptul legal de recuperare-cesionare potrivit prevederilor art. 71 alin . 11 din Reg. CE nr. 73-2009
cu modificările şi completarile ulterioare.
Art. 8. MADR dupa acreditarea fondurilor mutuale monitorizeaza activitatea acestora efectuand
audit anual in vederea verificarii respectarii conditiilor de acreditare. Acreditarea poate fi retrasa
temporar/definitiv. In conditiile retragerii definitive ale acreditarii fondul poate restitui parte din
compensaţiile financiare încasate in conf. cu art 3. al OUG nr. 64/2013.
Art. 9. Contributia publica aferenta cheltuielilor ocazionate de functionarea fondurilor mutuale
este definita conform alin. 6 al articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 73 al Consiliului din 19
ianuarie 2009 si va fi inclusa in cadrul Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală pentru
perioada 2014 – 2020.
Art. 10. Fondul poate derula si implementa, la cererea MADR, programe de compensare
financiara reglementate de art 4. al OUG 64/2013 si compensatii financiare pentru alte riscuri decat
cele asigurabile, a căror finanţare se realizează şi prin bugetul naţional, pe baza unor scheme de
ajutor de stat, aprobate de Comisia Europeană
Cap. II. Lista bolilor si dăunătorilor care pot conduce la plata compensaţiilor financiare
către membri
Art. 11. (1) Lista bolilor animalelor care pot conduce la plata compensaţiilor financiare către
membri Fondului este cea prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele Norme metodologice.
(2) Bolile şi dăunătorii de carantină la plante care pot conduce la plata compensaţiilor financiare
către membri Fondului sunt cele prevăzute prin HG nr. 563 /2007 cu modificările si completările
ulterioare.
(3) Lista bolilor şi dăunătorilor la plante altele decat cele prevăzute in HG 563/2007 cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si evenimentele de mediu care pot conduce la plata
compensaţiilor financiare către membri Fondului la care se adauga compensaţiile financiare pentru
acoperirea pierderilor cauzate de evenimentele de risc neasigurabile in limita resurselor financiare
ale secţiunilor specializate, în cazul în care există finanţare comunitară şi/sau de la bugetul de stat,
sunt stabilite prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale.
(4) Pierderea de venit se calculează prin diferenţa dintre:
a) rezultatul exprimat în lei/hectar/cap, obţinut din înmulţirea producţiei medii pe cei trei ani
precedenţi anului in cauza, exprimată în kg/hectar/kg/kg.g.v, realizată pentru fiecare
cultură/categorie de animale în parte, cu preţul mediu de vânzare exprimat în lei/kg fără TVA,
obţinut pe cei trei ani precedenţi anului respectiv şi
b) pentru producţia vegetală rezultatul exprimat în lei/hectar, obţinut din înmulţirea cantităţii de
produse agricole exprimată în kg/hectar obţinută pe fiecare cultură în parte de pe suprafeţele
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afectate în toamna anului agricol respectiv sau/şi primăvara aceluiasi an agricol cu preţul mediu
de vânzare exprimat în lei/kg fără TVA, din cursul anului in cauza.
(5) La valoarea pierderii de venit calculată conform alin.(4) se pot adăuga alte costuri suportate de
producătorul agricol ca urmare a faptului că recolta/producţia zootehnică nu s-a realizat.
(6) Din valoarea pierderii de venit calculată conform alin.(4), se scade, după caz, orice sumă
primită în cadrul unui regim de asigurare şi/sau costurile nesuportate de producătorul agricol ca
urmare a efectelor evenimentelor cauzate de boli ale plantelor/ incidente de mediu sau factori de
risc neasigurabili.
Cap. III. Costuri şi pierderilor economice, precum şi criterii de evaluare a capacităţii unui
anumit eveniment de a atrage plata unor compensaţii financiare
Art. 12 (1) Sunt considerate eligibile pentru acordarea de compensatii financiare de către un fond
mutual, pierderile economice, fie că sunt anterioare sau ulterioare expertizei tehnice a fondului
mutual care confirmă caracterul compensator al acestora, rezultate ca urmare apariţiei unuia din
evenimentele mentionate mai jos:
a) pierderi de efective la animale sau de productie la plante;
b) pierderile economice rezultate din activitatea desfăşurată în exploataţie, în special a scăderii
performanţelor zootehnice ale animalelor sau scaderea productiei plantelor.
c) pierderile economice provenite din restricţionarea sau interdicţia circulaţiei sau schimburilor,
limitarea zonelor pentru păşunat, schimbarea destinaţiei producţiei, restricţionarea utilizării sau
distrugerea unor produse de pe exploataţie, tratamente sanitare, restricţionarea folosirii solurilor sau
devalorizarea comercială a producţiei.
d) Pierderile economice cauzate de aplicarea masurilor in scopul eradicarii sau prevenirii
raspandirii organismelor daunătoare de carantină ale plantelor în conformitate cu legislatia
fitosanitara in vigoare.
e) Pierderile economice provocate de un incident de mediu definit potrivit art. 2 lit. c. din OUG
64/2013.
(2) Prin costuri şi pierderi legate de pierderea animalelor sau plantelor în sensul alin. 1 (lit.a) se
înţeleg:
- costurile sau pierderile legate de mortalitatea animalelor, pe baza valorii de piaţă obiective a
acestor animale;
- costurile sau pierderile cauzate de depistarea organismului dăunător de carantină;
- costurile sau pierderile economice cauzate de aplicarea masurilor in scopul eradicarii sau al
prevenirii raspandirii organismelor daunatoare de carantina ale plantelor in conformitate cu
legislatia fitosanitara in vigoare;
- costurile sau pierderile legate de sacrificarea animalelor, decisă, pe de o parte, prin ordinul
preşedintelui ANSVSA atunci când despăgubirea acordată de stat nu acoperă totalitatea costurilor
şi pierderilor legate de această sacrificare sau, pe de altă parte, în cadrul unui plan de
combatere/prevenire desfăşurat de organele abilitate, pe baza valorii de înlocuire a animelelor
sacrificate cu deducerea făcută din valoarea de abatorizare a acestora;
- costurile legate de dezinfecţia spaţiilor de creştere a animalelor; numai dacă măsurile de
dezinfecţie sunt impuse de autoritatea sanitară veterinară; în baza raportului de control şi inspecţie,
medicul veterinar solicită crescătorului de animale să execute anumite acţiuni de dezinfecţie a
adăposturilor animalelor;
- costurile legate de dezinfecţia terenului, a spaţiilor de cultivare, depozitare a plantelor, numai dacă
masurile sunt impuse de organismele oficiale fitosanitare;
- costurile legate de măsurile impuse de spălarea sau dezinfecţia unor utilaje agricole, echipamente,
spaţii de depozitare, staţii de ambalare, numai dacă măsurile de dezinfecţie sunt impuse de
autoritatea sanitară veterinară, fitosanitară;
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- costurile sau pierderile legate de distrugerea plantelor, pe baza costului acestora de distrugere şi a
prejudiciului economic legat de plantele distruse, care include cheltuielile de replantare şi costurile
de recultivare a culturilor perene, cu deducerea făcută din valoarea reziduală sumelor aferente;
(3) Prin costuri şi pierderi economice din activitatea desfăşurată în exploataţie în sensul alin. 1
(lit.b) se înţeleg:
- costurile sau pierderile legate de scăderea fertilităţii animalelor, scăderea sau stoparea producţiei
animalelor, slaba vânzare a animalelor şi supracosturile generate de aceasta din urmă;
- costurile sau pierderile legate de scăderea sau stoparea producţiei plantelor, pe baza diferenţei
dintre valoarea comercială a producţiei medii a unei plante neafectate şi valoarea comercială a
producţiei medii a unei plante afectate;
(4) Prin costuri şi pierderi de ordin economic şi comercial în sensul alin. 1 (lit.c) se înţeleg:
- costurile sau pierderile legate de imobilizarea animalelor, ca urmare a unor restricţii sau interdicţii
de circulaţia sau de schimb, pe baza costurilor privind hrănirea, îngrijirea şi întreţinerea animalelor
imobilizate, a pierderii valorii comerciale a animalelor imobilizate, a pierderilor legate de
suspendarea certificării animalelor şi pierderilor provocate de închiderea unor pieţe sau de
pierderile provocate de închiderea unor pieţe ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţile din ţări
terţe;
- costurile sau pierderile legate de izolarea plantelor, ca urmare a unor restricţii sau interdicţii de
circulaţie sau de schimb, pe baza costului referitor la stocarea şi întreţinerea plantelor izolate, a
pierderii valorii comerciale a plantelor izolate, a pierderilor legate de suspendarea paşaportului
fitosanitar european şi a pierderilor provocate de închiderea unor pieţe sau de pierderile unor pieţe
ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţile din ţări terţe;
- costurile sau pierderile legate de limitarea zonelor de păşunat, pe baza costului de achiziţie şi
transport al furajelor cumpărate în substituirea limitării zonelor de păşunat;
- costurile sau pierderile legate de schimbarea destinaţiei producţiei, pe baza diferenţei dintre
valoarea comercială a producţiei rezultate din destinaţia prevăzută initial şi valoarea comercială a
producţiei rezultate din noua destinaţie;
- costurile şi pierderile legate de o restricţie de utilizare sau de distrugerea produselor exploataţiilor,
pe baza pierderii valorii comerciale a produselor cu utilizare redusă sau distruse şi a costului de
distrugere a produselor;
- costurile sau pierderile legate de tratamentele fitosanitare, pe baza costului de achiziţie şi
adminstrare a tratamentelor fitosanitare;
- costurile legate de tratamentele sanitare-veterinare pe baza costului de achiziţie şi de administrare
a tratamentelor sanitare-veterinare;
- costurile sau pierderile legate de declasarea comercială a animalelor, plantelor şi produselor
acestora, pe baza diferenţei dintre valoarea comercială a animalului, plantei sau produsului rezultat
din comercializarea prevăzută şi valoarea comercială a animalului, plantei sau produsului rezultat
din comercializarea consecutivă declasării;
- costurile legate de restricţionarea folosirii solurilor, pe baza costului de distrugere a culturilor
vizate de măsura de restricţionare şi a costului de replantare a unei culture de înlocuire;
- costurile şi pierderile legate de limitarea alegerii culturii de producţie, pe baza diferenţei dintre
valoarea culturii vizate de limitare şi valoarea culturii puse în producţie sau a culturii de referinţă
sau, în cazul terenurilor lăsate în pârloagă, dintre valoarea culturii vizate de limitare, valoarea
medie pe ultimii cinci ani pentru culturile anuale şi zero;
- costurile suplimentare se vor calcula ca diferenta intre veniturile obtinute din valorificarea
produselor ramase in urma incidentului si costurile generale pentru cultura respectiva; aceasta
valoarea nu depasi valoarea x% din costurile directe sau x lei.
Art. 13. (1) Pot beneficia de compensatii financiare membrii fondului a căror producţie, pe
culturi/specii de animale a fost diminuată în anul in cauza cu un procent mai mare de 30%, faţă de
producţia medie realizată de acesta in trei ani anteriori consecutivi. În cazul în care un producător
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agricol nu a mai cultivat/crescut în anii precedenţi cultura/specia afectată, acesta se consideră că se
încadrează în procentul de peste 30% de pierdere de producţie prin comparare cu datele publicate
anual de către Institutul Naţional de Statistică în Anuarul Statistic al României;
(2) Calculul compensaţiei financiare are la bază pierderea de venit şi după caz, alte costuri
suportate şi/sau nesuportate de beneficiar. În cazul în care cultura afectată-specia nu a mai fost
cultivată-crescuta în anii precedenţi, sau producătorul agricol în cauză are un istoric incomplet al
activităţii agricole anterioare anului in cauza sau nu are un istoric al activităţii agricole anterioare
anului in cauza, metoda de calcul prevăzută la art. 11 lit. (a) alin.(4) va utiliza datele privind
producţia medie la hectar/cap şi preţul mediu de achiziţie, publicate anual de către Institutul
Naţional de Statistică în Anuarul Statistic al României;
(3) Nivelul maxim al compensatiilor financiare acordate producatorilor agricoli, din fonduri
publice, nu poate depăşi 65 % din valoarea totală a costurilor eligibile rezultate prin aplicarea
prevederilor art. 11 şi art.12, după caz.
Cap. IV. Tipurile de costuri administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru acordarea
sprijinului.
Art. 14. Cheltuielile administrative eligibile pentru sprijin financiar din fonduri publice pentru
crearea şi funcţionarea fondurilor mutuale sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea si funcţionarea
acestora, cu excepţia cheltuielilor de investitii și amortizarea aferentă, impozitelor şi taxelor
datorate bugetului local sau de stat altele decât cele aferente cheltuielilor de personal,
provizioanelor, cheltuielilor excepţionale, amenzilor şi penalităţilor financiare, cheltuielilor pentru
acţiunile in contencios şi taxei pe valoare adăugată.
Art. 15. Nivelul maxim al cheltuielilor administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin
financiar din fonduri publice va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
Cap. V. Modalitatea de calcul a costurilor suplimentare care constituie pierderi economice
în temeiul articolului 71 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul 73/2009
Art. 16. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte anual prin ordin al ministrului, pe
baza indicatorilor tehnologici din anul anterior, diferentiat pe sectoare, animal şi vegetal, categoriile
de costuri suplimentare de natura sa determine pierderi economice pentru care fondurile mutuale
constituite şi acreditate potrivit prevederilor art. 5 din OUG nr. 64/2013 pot acorda compensatii
financiare, calculate potrivit alin. 4 al art. 12.
Art 17 Pentru sectorul vegetal costurile suplimentare sunt calculate ca procent din total cost de
producţie la ha, în funcţie de cultură şi stare de vegetaţie, raportat la momentul recoltării (fără
costuri de depozitare şi transport)
Art. 18. (1) Pentru sectorul zootehnic costurile suplimentare se calculează ca procent din costul
total de producţie pe unitatea de produs, pe toată filiera de producţie, cu excepţia segmentului final
al producţiei de carne, unde calcului se va raporta la Kg./Gr. vie (se exclud cheltuielile de
abatorizare si transport).
(2) În situaţia in care este afectat întregul lanţ de producţie, sau costul suplimentar intervine in
cadrul verigilor inferioare, pierderea economică intervenind prin compensarea deficitului de
material biologic sau materii prime calculul costurilor suplimentare se raportează pe
fermă/exploataţie.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale
pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea Politica Agricolă Comună oferă sprijin producătorilor agricoli prin intermediul plăţilor directe
şi al programelor de dezvoltare rurală. Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19
situaţiei
ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru
actuale
agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor
pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006,
(CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, oferă statelor
membre posibilitatea acordării de ajutoare specifice agricultorilor, în baza articolului 68.
Astfel, în conformitate cu prevederile lit. e), alin 1) al art. 68, se pot institui ajutoare specifice
acordate agricultorilor prin intermediul unor fonduri mutuale pentru boli ale animalelor şi ale
plantelor în conformitate cu condiţiile stabilite la articolul 71.
De asemenea, în propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2014 – 2020 sunt incluse prevederi privind
instituirea unei măsuri de gestionare a riscurilor, prin intermediul fondurilor mutuale. Această
măsură va contribui la acoperirea primelor plătite de fermieri pentru asigurarea culturilor, a
animalelor şi a plantelor, precum şi la acoperirea creării de fonduri mutuale şi a compensaţiilor
plătite de aceste fonduri fermierilor pentru pierderile suferite ca urmare a izbucnirii unor boli
ale animalelor sau plantelor sau în urma unor incidente de mediu. De asemenea, măsura va
include un instrument de stabilizare a veniturilor sub forma unui fond mutual pentru
sprijinirea fermierilor care se confruntă cu scăderi dramatice ale veniturilor.
Având în vedere intenţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a include în viitorul
Program Naţional de Dezvoltare Rurală a măsurii privind gestionarea riscurilor prin
intermediul fondurilor mutuale, este de interes major pregătirea în avans a unui cadrul
legislativ naţional privind acreditarea fondurilor mutuale precum şi acordarea de compensaţii
sub formă de contribuţii financiare la fondurile mutuale pentru agricultori pentru pierderile
economice cauzate de izbucnirea unei boli a animalelor sau a plantelor sau cauzate de un
incident de mediu.
Astfel, în temeiul lit. e), alin 1) al art. 68 şi art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009,
România, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a instituit prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 o schemă de ajutor specific pentru susţinerea înfiinţării şi
funcţionării fondurilor mutuale, acreditarea şi monitorizarea acestora. Sprijinul sub forma

contribuţiilor financiare acordat pentru înfiinţarea şi funcţionarea fondurilor mutuale acreditate
se acordă în conformitate cu art. 71 alin. (7) şi (8) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi
reprezintă cel mult 65 % din costurile eligibile, din care 75% este cofinanţat din Fondul
European de Garantare Agricolă, în conformitate cu prevederile art. 69 alineatul (1) din
Regulamentul 73/2009.
Având în vedere necesitatea completării legislative a măsurilor adoptate cu prevederi detaliate
privind aspectele tehnice complexe potrivit prevederilor art. 17 din OUG 64/2013, s-a iniţiat
prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de
compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
ale plantelor sau de un incident de mediu
2.Schimbări Promovarea prezentului act normativ va avea drept consecinţe următoarele:
preconizate 1. completarea cadrului legislativ specific cu prevederi de ordin tehnic privind următoarele
aspecte:
a) organizarea şi funcţionarea fondului mutual, ca structură tehnică si de coordonare la
nivel central cu 8 centre regionale fără personalitate juridică in subordine, al cărei unic
obiect de activitate este reprezentat de acordarea de compensaţii financiare fermierilor
afiliaţi, pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un
incident de mediu, precum şi organizarea pe secţiuni şi funcţionarea acestora, resursele
financiare, tipurile de compensaţii şi structura capitalului de bază, condiţiile în care se pot
împrumuta de pe piaţă cu scopul de a plăti compensaţii financiare;
b) lista bolilor şi dăunătorilor care pot conduce la plata unor compensaţii către membri, atât
la plante (Bolile şi dăunătorii de carantină prevăzute prin HG nr. 563 /2007 cu modificările si
completările ulterioare, precum şi altele stabilite prin Ordin al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale), la animale (Anexa nr. 2), cât si evenimentele de mediu care pot conduce la
plata compensaţiilor financiare către membrii Fondului la care se adaugă compensaţiile
financiare pentru acoperirea pierderilor cauzate de evenimentele de risc neasigurabile in
limita resurselor financiare ale secţiunilor specializate, (stabilite de asemenea prin OMADR.
c) criterii de evaluare a capacităţii unui anumit eveniment de a atrage după sine plata unor
compensaţii către membri;
d) tipurile de costuri administrative ale fondului mutual eligibile pentru acordarea
sprijinului;
e) modalitatea de calcul a costurilor suplimentare care constituie pierderi economice în
temeiul articolului 71 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
2. reglementarea implicării şi competenţelor tehnice ale diferitelor instituţii aflate in
subordinea sau în coordonarea MADR în aplicarea masurilor adoptate prin OUG 64/2013.
3. constituie temeiul legal pentru elaborarea şi aprobarea - prin ordine ale ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale - a dispoziţiilor şi instrucţiunilor complementare sau periodice
absolut necesare pentru implementarea şi funcţionarea efectivă în premieră pentru Romania a
schemei de ajutor specific pentru susţinerea înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale,

3. Alte
informaţii

acreditarea şi monitorizarea acestora şi pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea
de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale
animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.
Nu este cazul

Secţiunea 3 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic

11. Impactul asupra
mediului concurenţial
şi domeniul
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri
3. Impactul social
4. Impactul asupra
mediului
5. Alte informaţii

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va asigura:
- suportul legislativ necesar pentru înfiinţarea fondului mutual de către agricultori
şi funcţionarea acestuia;
- pregătirea viitoarei măsuri din programul naţional de Dezvoltare Rurală;
- creşterea gradului de protecţie a agricultorilor faţă de riscuri în vederea asigurării
continuităţii producţiei agricole, necesară asigurării securităţii alimentare.
Neadoptarea proiectului de act normativ in regim de urgenta afectează pe termen
mediu şi lung pregătirea agricultorilor de a se asigura faţă de riscurile economice, de
mediu şi de piaţă la care sunt tot mai expuşi. De asemenea, neadoptarea actului
normativ în regim de urgenţă poate afecta buna pregătire a agricultorilor pentru a
accesa viitoarea măsură din programul naţional de Dezvoltare Rurală, cu consecinţe
asupra absorbţiei fondurilor europene.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori
1
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

Anul
curent
2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

mii lei
Media pe 5
ani
7
-

-

-

-

-

-

-

Următorii 4 ani

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si 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
si/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Secţiunea 5 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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
vor fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) Acte normative ce urmează a fi Prin hotărâre a guvernului, la propunerea Ministerul Agriculturii şi
elaborate în vederea implementării Dezvoltării se aprobă norme de aplicare a prezentei ordonanţe de
noilor dispoziţii.
urgenţă.
2. Conformitatea proiectului de Proiectul de act normativ este în conformitate cu prevederile art. 68 alin.
act
normativ cu legislaţia (1) lit. (e) şi ale art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
comunitară în cazul proiectelor din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de
ce
transpun
prevederi ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de
instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
comunitare
regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.
378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, precum şi
ale art. 48 din Regulamentului (CE) nr.1120/2009 al Comisiei din
29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată
unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor
direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a
anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.
3. Măsuri normative necesare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
documente internaţionale din
care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării 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
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
4. Consultările
desfăşurate
în
cadrul
consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
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
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect

Nu este cazul

Secţiunea 7 Activităţi de informare publică 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, prin
publicarea proiectului de act normativ pe site-ul
MADR.
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
3. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea 8 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
2. Alte informaţii

Instituţia responsabila cu implementarea măsurilor
cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Nu este cazul

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor
mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile
economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, pe care îl supunem spre adoptare.
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