
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă 
producătorilor agricoli din sectorul fructe și legume  

 
 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor 
produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, 
(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi ale Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi 
legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 
921/2016 din 10 iunie 2016 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter 
temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume, 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre, 
 
Art.1 (1) Se aprobă sprijinul financiar excepţional cu caracter temporar pentru sectorul fructe 
și legume, care se acordă producătorilor agricoli pentru măsura retragerea de pe piață în 
vederea distribuirii gratuite, având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din 
Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016 din 10 iunie 2016 de stabilire a unor măsuri de 
sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe 
şi legume. 
 
(2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/ 2016, sprijinul 
financiar acoperă activitățile desfășurate în perioada dintre data de 1 iulie 2016 și până la 
atingerea cantității de maximum 3000 tone. 
 
 (3) Produsele pentru care se acorda acest sprijin financiar cu caracter temporar pentru 
sectorul fructe și legume sunt cele prevăzute la art. 1 alin. (2)  din Regulamentul Delegat (UE) 
nr. 921/2016.  
 
Art.2 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016, 
sprijinul financiar excepţional pentru plata măsurii prevazute la art. 1 alin. (1), se acordă 
următoarelor categorii de beneficiari: 
a) organizaţii de producători din sectorul fructelor și legumelor recunoscute potrivit 
prevederilor art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului.  
b) producători de fructe și legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producători 
recunoscute. 
  
 



Art.3 (1) Valoarea maximă a sprijinului financiar excepțional cu caracter temporar necesar 
pentru  plata  ajutorului  prevăzut  la  art.1  alin. (1) este  de  5.500.000 lei   şi  se asigură ca 
sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă - FEGA, prin bugetul  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017. 
 

(2) Plățile se fac în lei, la cursul de schimb euro-leu în conformitate cu  prevederile art. 
36 lit. c) şi art. 40  din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 
2014 de completare a Regulamentului UE nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, 
verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE),  seria L, nr. 225 din 28 august 2014.  

 
  
(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile până la data de 30 
septembrie 2017, potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016.  
 
 
           (4) Plăţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă beneficiarilor de către Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 909/2016 pentru stabilirea unor măsuri de 
sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume. 
  
 
 

PRIM – MINISTRU  
 

 
Sorin Mihai GRINDEANU 

 

 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 

Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se 
acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe și legume  

Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale 

Interdicția impusă de  guvernul rus importului de legume 
și fructe din Uniunea Europeană la data de 7 august 2014 
a condus la perturbarea pieței legumelor și fructelor din 
UE, prin scăderea semnificativă a preţurilor acestora, ca 
urmare a supraofertei cauzată de faptul că nu s-au 
identificat alte debușee de export. 

Situaţia creată a avut implicaţii majore asupra 
sectorului fructelor și legumelor din România, deoarece 
pentru cantităţi însemnate de fructe și legume nu a 
existat posibilitatea valorificării imediate și nici o 
depozitare corespunzătoare din cauza capacităţii reduse 
de depozitare de care dispune România. 
 

Prelungirea interdicției, duce în continuare la un risc 
serios de perturbare a pieței care ar putea provoca 
scăderi semnificative ale prețurilor ca urmare a faptului 
că o importantă piață de export continuă să fie 
indisponibilă. Pentru o astfel de situație măsurile 
normale disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 par insuficiente.  

Pentru a preveni o perturbare gravă şi de durată a pieţei, 
Regulamentele delegate (UE) nr. 913/2014, (UE) nr. 
932/2014 , (UE) nr. 1031/2014 şi (UE) 2015/1369  ale 
Comisiei au prevăzut cuantumuri maxime ale 
sprijinului pentru operaţiunile de retragere de pe piaţă, 
de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere, 
calculate pe baza exporturilor tradiţionale spre Rusia. 

Deaoarece există în continuare amenințarea de 
perturbare a pieței de legume-fructe, Comisia Europeană 
a adoptat Regulamentul Delegat (UE) 921/2016 al 
Comisiei din 10 iunie 2016 de stabilire a unor măsuri de 
sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare 
pentru producătorii de anumite fructe și legume, prin 
care se prelungește aplicarea unor măsuri excepţionale 
de despăgubire a producătorilor. 
 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul 
Delegat (UE) 921/2016 al Comisiei din 10 iunie 2016, 
sprijinul financiar acopera activitatile desfasurate în 
perioada dintre data de 1 iulie 2016 și până la atingerea 
cantității de maximum 3000 tone. Suma prevazută la art. 
3 alin. (1 ) din prezentul proiect de act normativ se 



plătește de către  Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură până la data de  30 septembrie 2017.  
 
Metodologia specifică de efectuare a plăților către 
beneficiarii acestui sprijin financiar de către Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, s-a aprobat prin 
ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
909/2016, pentru stabilirea unor măsuri de sprijin 
excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii 
din sectorul fructe şi legume. 
 
Măsura pentru care se acordă sprijin financiar este 
retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite, 
având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din 
Regulamentul Delegat (UE)  nr. 921/2016.  

2. Schimbări preconizate Măsurile excepţionale de sprijin cu caracter temporar 
acordate în baza acestei hotărâri sunt destinate acoperirii 
unei părţi a pierderilor suferite de producătorii agricoli 
din sectorul fructe și legume care au efectuat măsura de 
retragere de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite 
pentru  produse menţionate anterior. 
 
Sprijinul financiar se acordă organizaţiilor de 
producători din sectorul fructelor și legumelor, precum 
și  producătorilor care nu sunt membri ai acestor 
organizații în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) 
din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016, de 
stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu 
caracter temporar suplimentare pentru producătorii de 
anumite fructe şi legume. 
 
Produsele pentru care se acorda acest sprijin financiar  
sunt cele prevazute la art. 1 alin. (2)din Regulamentul 
Delegat (UE) nr. 921/2016. 
  
Plăţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă 
beneficiarilor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, cu respectarea condiţiilor prevăzute 
de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr. 909/2016 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin 
excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii 
din sectorul fructe şi legume. 
 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
efectuează plățile până la data de 30 septembrie 2017, 
potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul Delegat 
(UE) nr. 921/2016.  
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea 3  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Măsura instituită de prezenta hotărâre permite 



producătorilor din sectorul fructe și legume afectaţi de 
criză să continue activităţile economice şi să asigure 
locuri de muncă angajaţilor.  

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri În baza cererilor de plată, producătorii de fructe și 
legume şi organizaţiile de producători de fructe și 
legume primesc spijin financiar pentru măsura de 
retragere de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite ce 
va permite beneficiarilor să-şi recupereze o parte din 
pierderile suferite ca urmare a crizei cauzate de 
embargoul impus de Rusia. 
 

21 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra întreprinderilor 
mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 
5. Impactul asupra drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât și pentru termen lung (pe 5 ani) 
Resursele financiare maxime necesare pentru plata ajutorului prevăzut de proiectul de act normativ 
sunt în valoare totală de 5.500.000 lei şi se asigură ca sprijin financiar aferent Fondului European 
de Garantare Agricolă - FEGA,  prin bugetul  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 
2017. 
 
Plățile se fac în lei, la cursul de schimb euro-leu în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) şi art. 
40 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului UE nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, 
garanțiile și utilizarea monedei euro, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria 
L, nr. 225 din 28 august 2014.  
      
                                                                 Mii lei 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 2 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) sume primite de la UE        

(ii) taxa pe valoarea adaugata       

b) bugete locale:       

(i) sume defalcate din TVA       

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 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 şi servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 
  

    

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii       
 

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 vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11 Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 

 

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

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost întocmit cu 
respectarea legislaţiei comunitare în materie, luând în 
considerare necesitatea implementării prevederilor 
următoarelor reglementări: 
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016 din 10 iunie 
2016 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale 
cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii 
de anumite fructe și legume.  
- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
instituire a unei organizări comune a pieţelor 



produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 
1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi  
ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul 
fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor 
prelucrate. 
 

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 contravine dispoziţiilor 
Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale 
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de 
România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii 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, proiectul de act normativ a 
fost transmis spre consultare structurilor asociative din 
sectorul  fructe- legume. 

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 

Măsurile propuse urmare crizei în sectorul fructelor și 
legumelor au fost comunicate prin intermediul 
structurilor teritoriale subordonate ale MADR,  tuturor 
grupurilor de producători/organizaţiilor de 
producători/producătorilor neafiliaţi, interesaţi în 
accesarea sprijinului financiar excepţional. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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: Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare 



a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

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 procesul de elaborare a proiectului de act normativ 
au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administrația publică-republicată. 
Acţiunea de informare s-a realizat prin afişarea pe site-
ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
www.madr.ro în data de   .01.2017. 

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 pentru aprobarea 
sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din 
sectorul fructe și legume pe care îl supunem spre adoptare. 
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