GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea
schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”,
precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 108 din 27 februarie 2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor
de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea
unor măsuri de verificare şi control al acesteia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.170 din 4 martie 2019, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(2) Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 13.950 lei/ha, care reprezintă
contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 15.000 euro/trei exercitii
financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol”.

PRIM –MINISTRU
Viorica Vasilica DĂNCILĂ
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotarare de Guvern privind modificarea art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019
pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
Cultura de usturoi are un potențial nevalorificat pe deplin în sensul
1. Descrierea situaţiei actuale
existenței unor premise care să ofere producătorilor posibilitatea
funcționării în condiții de piață echitabile în context concurențial.
În România, suprafața cultivata cu usturoi în anul 2017 a fost de
9.974 hectare, obținându-se o producție de 55.673 tone.
Majoritatea suprafețelor sunt exploatate de către micii fermieri
constituiți în ferme de familie.
În perioada 2010-2017, trendul general al producției a fost
descrescător. În anii 2016 și 2017 producția de usturoi a înregistrat
un declin. Comparativ cu anul 2010, în anul 2017 producția de
usturoi a scăzut cu 11,5 mii tone.
Județele cu cele mai mari suprafețe cultivate cu usturoi sunt:
Botoșani, Dolj, Iași, Mehedinti, Suceava, Teleorman, Timis.
In urma analizei datelor comunicate de direcțiile pentru agricultură
județene a rezultat o suprafața medie a exploatației de 0,22 ha.
Circa 62% din totalul exploatatiile cultivate cu usturoi au
dimensiuni cuprinse între 0.004 ha și 1 ha.
La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor
se situează în jurul valorii de 155,9 kg, din care consumul de
usturoi anual/cap de locuitor reprezinta 2,2 kg, respectiv 1,41 %
din consumul total de legume.
Deficitul de producție la cultura de usturoi cultivat în câmp se
datorează costurilor mari de producție, deficitului de sămânță din
soiuri autohtone, lipsa gamei de mașini și utilaje necesare aplicării
tehnologiei precum și slaba asociere a producătorilor agricoli.
Lipsa spatiilor destinate conditionarii (sortare, ambalare etc.) si
păstrării corespunzătoare a usturoiului, a creat dificultati în
valorificarea producției către piață, ceea ce a condus la creșterea
importului de usturoi.
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Pentru a se asigura necesarul de consum al populației trebuie
menţinute suprafețele dedicate acestei culturi, motivarea
producătorilor existenți să nu abandoneze această cultură, precum
și încurajarea fermierilor noi să cultive usturoiul în zonele cu
tradiție.
Cultura usturoiului se pretează foarte bine pentru cei care dețin
suprafețe mici cultivate cu legume, pentru fermele de familie și
pentru membri formelor asociative, respectiv cooperative agricole,
grupuri și organizații de producători.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 a fost aprobată schema
,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de
verificare și control a acesteia, prin care s-a prevăzut ca sprijin
financiar suma de 1000 de euro/ha, reprezentând contravaloarea a
4.650 lei/ha.
După intrarea în vigoare a actului normativ, în program s-au
înscris cca. 159 beneficiari, cu o suprafață de aproximativ 119 ha,
iar prin hotărârea de Guvern nr. 108/2019 pentru aprobarea
schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor
măsuri de verificare și control a acesteia se preconiza înscrierea a
cca 2000 de beneficiari cu o suprafață totală de aproximativ 2000
ha, constatându-se că scopul actului normativ nu a fost îndeplinit.
Cuantumul de 1000 de euro/ha acordat până în prezent reprezintă
aproximativ 10% din totalul cheltuielilor, fiind un procent
insuficient pentru susținerea cheltuielilor legate de tehnologiile
aplicate în cultivarea usturoiului.
În acest context, producătorii agricoli s-au adresat ministerului
pentru găsirea unor soluții de creștere valorii sprijinului financiar,
reclamând cheltuielile mari privind achiziția de semințe, forța de
muncă, input-uri, utilajele agricole folosite etc.
În cadrul întâlnirilor cu cultivatorii de usturoi, la care au participat
și formele asociative reprezentative ale acestora, s-au realizat
analize și calcule privind cheltuielile și veniturile rezultate din
această cultură, reieșind necesitatea unui sprijin mai mare de la
bugetul de stat, în sensul creșterii cuantumului de la 1000 euro/ha
la 3000 euro/ha reprezentând contravaloarea în lei de 13.950
lei/ha, noul sprijin venind în susținerea și menținerea culturii de
usturoi în zonele cu tradiție, precum și înființarea de noi suprafețe,
crescând în acest fel interesul fermierilor pentru accesarea acestui
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program.

11. Transpunere/creare cadru
pentru aplicare legislație
comunitară
2. Schimbări preconizate

În acest sens, este necesară elaborarea unui proiect de act normativ
care să modifice valoarea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei
,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor masuri de
verificare și control a acesteia.
Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul
agricol.
Prezentul proiect de act normativ modifică art. 6 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei
,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de
verificare și control a acesteia, care va avea următorul cuprins:
,,(2) Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor
este de 13.950 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000
euro/ha, fără a depăși valoarea maxima de 15.000 euro/trei
exercitii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din
Regulamentul de minimis în sectorul agricol”.

Sprijinul financiar reglementat de prezenta hotărâre va duce la
sporirea interesului producătorilor agricoli în dezvoltarea
exploatațiilor agricole precum și înființarea unor centre de
colectare a producției de legume, a spațiilor destinate condiționării
(sortare, ambalare) și păstrării corespunzătoare a usturoiului
precum și menținerea în cultură a suprafețelor din zonele cu
tradiție, în cultura usturoiului.
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
11. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Nu este cazul
Ajutoarele de minimis din agricultură cad sub incidența
prevederilor art. 49 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
concurenţei nr. 21/1996 și al Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013
al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor
107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.
Ajutorul de minimis reglementat de prezentul proiect va contribui
la creșterea și stabilizarea cantitativă şi calitativă a producțiilor de
materii prime, la echilibrarea balanţei veniturilor şi cheltuielilor
producătorilor agricoli, ajutându-i să se reașeze într-o poziție mai
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21.Impactul

asupra sarcinilor
administrative
22. Impactul asupra
întreprinderilor mici și mijlocii
3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului
41. Impactul asupra drepturilor
și libertăților fundamentale ale
omului

stabilă şi mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri.
Nu este cazul
Nu este cazul
Acordarea acestui ajutor de minimis producătorilor agricoli va
duce la dezvoltarea exploatațiilor agricole, la încurajarea
constituirii fermierilor în forme asociative, menținerea în cultură a
suprafețelor din zonele cu tradiție, în cultura usturoiului.
Sprijinirea fermierilor ar putea avea ca efecte echilibrarea balanţei
veniturilor şi cheltuielilor, astfel ameliorându-şi nivelul de trai,
menţinându-se în activitate şi evitându-se depopularea spaţiului
rural, menținându-se locurile de muncă precum și atragerea
tinerilor în spațiul rural.
Nu este cazul
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției
europene a drepturilor omului și ale protocoalelor adiționale la
aceasta, ratificate de România, precum și jurisprudența Curții
Europene a Drepturilor Omului.

Nu este cazul
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Mii lei
Indicatori
1

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

6

Media pe 2
ani
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
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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:
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de maxim
9.300.000 lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de maxim 2.000.000 euro, şi se asigură din
bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul
83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către
instituţii publice", direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură
sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi
vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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.
2. Conformitatea proiectului de Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul
agricol
ce transpun prevederi
comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.Măsuri normative necesare
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
Nu este cazul
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din
care decurg angajamente
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a 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

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut loc
consultări cu cultivatorii de usturoi, reprezentanţii formelor
asociative reprezentative din sectorul legume-fructe, respectiv
Organizația
Interprofesională
PRODCOM
legume-fructe,
Confederația Agriculturii Țărănești din Romania (CATAR),
Cooperativa agricolă AGROSTIL FAM, reprezentanții micilor
producători.
Consultările au avut în vedere reprezentativitatea structurilor
asociative din sectorul legumicol precum și activitatea pe care
acestea o desfășoară în beneficiul producătorilor și a relațiilor pe
filiera de produs.

Nu este cazul
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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
5. Informaţii privind avizarea
de către:
Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu Au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind
privire la necesitatea elaborării transparenţa decizională în administrația publică. Proiectul a fost
postat pe site-ul MADR pentru transparență decizională
proiectului de act normativ
....................la sectiunea Proiecte de acte normative.
2.Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de
act normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor
aplicare a proiectului de act cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii şi
normativ de către autorităţile Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene,
administraţiei publice centrale respectiv a municipiului Bucureşti.
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şi /sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor
instituţiilor
existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii

În acest sens a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind modificarea art. 6 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a producției de usturoi”, precum și

pentru stabilirea unor măsuri de

verificare și control a acesteia, pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Petre DAEA
Avizam favorabil:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Eugen Orlando TEODOROVICI

Teodor-Viorel MELEȘCANU

MINISTRUL DELEGAT PENTRU
AFACERI EUROPENE
George CIAMBA

MINISTRUL JUSTIȚIEI
Tudorel TOADER
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