
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte 
pentru reducerea producției de lapte  

 
 
 
 
 
 

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) nr.1612/2016 al Comisiei 
din 8 septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, ale 
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, în special art. 219 alin. (1) coroborat cu art. 228, precum și ale 
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special art. 106 
alineatul (5), cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre, 
 

 
Art. 1. Se aprobă valoarea ajutoarelor financiare pentru sectorul lapte, care se acordă 

producătorilor de lapte pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă, pentru o perioadă de trei 
luni, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1612/2016 al Comisiei din 8 
septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte, denumit în 
continuare Regulamentul delegat (UE) nr.1612/2016, și în condițiile prevăzute de Ordinul 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.911/2016 privind aprobarea unor ajutoare 
pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora, denumit în 
continuare Ordinul MADR nr.911/2016. 

 
   Art. 2. Ajutoarele financiare, prevăzute la art.1, se acordă producătorilor de lapte 

care au livrat lapte de vacă prim - cumpărătorilor în luna iulie 2016, care au redus livrările de 
lapte de vacă într-una din perioadele de reducere, prevăzute la art.4 alin.(1) din Ordinul 

MADR nr.911/2016 și care au depus cererile de plată potrivit prevederilor art.6 din același 
ordin. 

 



 Art. 3. (1) În urma aplicării prevederilor art.5 și 6 din Ordinul MADR nr.911/2016, 
valoarea totală a ajutoarelor financiare prevăzute la art.1 este echivalentul în lei a 328.716,05 
euro, și se 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, calculate la rata de schimb pentru data de 31 august 
2016, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei 
din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea 
financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, precum şi 
ale art. 1 alin. (3) din  Regulamentul delegat (UE) 1612/2016. 

               (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile în 
funcție de cererile depuse și perioadele pentru depunerea acestora, în termen de maximum 90 
de zile după încheierea perioadei de reducere în cauză, potrivit prevederilor art.5 alin.(4) din  
Regulamentul delegat (UE) 1612/2016, astfel: 

a) până în data de 31 martie 2017, pentru perioada prevăzută la art.4 alin.(1) lit.a) din 
Ordinul MADR nr.911/2016; 

b) până în data de 30 aprilie 2017, pentru perioada prevăzută la art.4 alin.(1) lit.b) din 
Ordinul MADR nr.911/2016. 

                         (4) Plăţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă beneficiarilor de către 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea condiţiilor prevăzute de 
Ordinul MADR nr.911/2016. 
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