
GUVERNUL ROMANIEI 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal prin aplicarea 
schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării 

 
 
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, și al art. 25 din Legea bugetului de 
stat pe anul 2012  nr. 293/2011,  
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă cuantumul sumelor care se alocă în sectorul vegetal, ca mecanism de 
susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele 
destinate procesării. 
 

Art. 2 -(1) Cuantumul sumelor pentru tomatele destinate procesării, aferent cererilor 
unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 eligibile depuse de beneficiari, este de 740,20 
euro/ha. 

(2)Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,3575 lei pentru un euro, stabilit de 
către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2011 şi publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria C, nr. 289 din 1 octombrie 2011. 
 

Art. 3 Beneficiarii schemelor de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării 
sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în 
agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile 
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91/2008 privind modalitatea de 
acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-
procesatorilor. 
 

Art. 4 Resursele financiare necesare aplicării schemei de plăţi tranzitorii pentru 
tomatele destinate procesării sunt de 869.000 euro şi se asigură din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012 ca sprijin financiar aferent Fondului European 
de Garantare Agricolă, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe 
anul 2012 nr. 293/2011. 
 

Art. 5 Prezenta hotărâre respectă prevederile art. 128 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 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, 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 
2009. 
 

 
PRIM – MINISTRU 

EMIL  BOC 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal prin aplicarea 
schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării 
Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale Conform art. 128 din Regulamentul Consiliului(CE) nr. 

73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru 
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune și de instituire a anumitor 
sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a 
Regulamentelor (CE)nr.1290/2005, (CE)nr.247/2006, 
(CE)nr.378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003, în sectorul vegetal, se acordă pentru 
anul 2011 şi plăţi tranzitorii pentru tomate destinate 
procesării. Normele de aplicare a sprijinului financiar 
pentru tomatele destinate procesării au fost stabilite 
prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr.91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor 
tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi 
aprobarea prim-procesatorilor,

Schema de ajutor a fost introdusă de către toate statele 
membre începând cu anul 2008 şi se aplică pentru 
perioada 2008-2011. 

 ca mecanisme de plată 
conforme cu Politica Agrícolă Comună. 

2. Schimbări preconizate Proiectul de act normativ stabileşte plăţile tranzitorii 
pentru tomate destinate procesării conform cererilor 
unice de plată pe suprafaţă aferente anului 2011, la un 
cuantum de 740,20 euro pe hectar. 
Plafonul maxim aprobat României de către Comisia 
Europeană prin 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 și de instituire a anumitor 
sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr.1290/2005, (CE) nr.247/2006, 
(CE) nr.378/2007 și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.1782/2003, este de 869 mii euro. 
Cuantumul unitar al plăţilor este stabilit pe baza 
plafonului alocat României şi a datelor privind 
suprafeţele aferente ale beneficiarilor eligibili 
centralizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură. 
Astfel, potrivit datelor furnizate de Direcția 
Metodologie și Relații Instituționale din cadrul 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
pentru anul 2011 sunt înregistraţi un număr de 202 
beneficiari pentru o suprafaţă eligibilă la plată de 
1174,00 hectare. 



Aceste date au fost obţinute în urma interogării bazei 
de date și comparării cu informațiile existente la 
dosarele fermierilor.  
In conformitate cu prevederile art. 29 alin. 2) din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73/2009, plăţile se 
fac în cel mult două rate pe an, în cursul perioadei care 
începe la data de 1 decembrie şi se încheie la data de 30 
iunie a anului calendaristic următor. 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea 3  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act 

normativ va permite beneficiarilor plăţilor  să-şi 
elaboreze propriul plan de afaceri şi program de 
dezvoltare pe termen scurt, în condiţiile evaluării 
nivelului sumelor ce urmează să le primească  conform 
schemelor de plată. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Sunt create oportunităţi de dezvoltare a mediului de 
afaceri prin creşterea activităţilor conexe agriculturii, în 
sensul stimulării ofertei de materie primă pentru 
procesare în industria conservelor de legume. 

3. Impactul social Beneficiarii schemelor de plăţi tranzitorii pentru 
tomatele destinate procesării sunt cei prevăzuţi în  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991  privind societăţile  agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.139/2007, cu modificările 
ulterioare, care îndeplinesc condiţiile din Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91/2008 
privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii 
pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-
procesatorilor. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat 
Resursele financiare necesare aplicării schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate 
procesării sunt de 869.000 euro şi se asigură

Cursul de schimb utilizat la plăţi este de 4,3575 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală 
Europeană în data de 30 septembrie 2011 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
C, nr. 289 din 1 octombrie 2011. 

 ca sprijin financiar aferent Fondului European pentru 
Garantare în Agricultură – FEGA, alocat temporar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012. 

Secţiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
    1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



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 dispoziții.  
2. Conformitatea  proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ este conform cu 
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 și de instituire a anumitor sist eme de 
ajutor pentru agricultori, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr.1290/2005, (CE) nr.247/2006, 
(CE) nr.378/2007 și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.1782/2003 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normativecomunitare 

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 

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a 
României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea 
nr.157/2005 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu contravine dispozițiilor 
Convenției europene a drepturilor omului și ale 
protocoalelor adiționale la a ceasta, ratificate de 
România, precum și cu jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului. 

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 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ 
au avut loc consultări cu reprezentanți ai asociațiilor 
profesionale și patronale din sectorul legumicol. 
Proiectul de act normativ va urma procedura dezbaterii 
și avizării în cadrul Comisiei de dialog social de pe 
lângă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare 
Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii 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 scopul respectării procedurilor prevăzute de Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională, proiectul 
de act normativ se postează pe site-ul MADR, 
www.madr.ro la secțiunea Proiecte legislative. 

2.Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea 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 

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 şi în teren, validarea şi 
efectuarea plăţilor, se realizează de către Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.madr.ro/�


Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului,  privind aprobarea 
cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru 
tomatele destinate procesării pe care îl supunem spre adoptare. 

 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
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