
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative 
pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor 

 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului, 
ale Regulamentului delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi 
legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie 
aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
543/2011 al Comisiei, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.892/2017 al 
Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi 
legumelor prelucrate, 
în temeiul art. 3 punctul 5.e) al Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările 
ulterioare, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 
Art. 1 Prezenta hotărâre crează cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de 
producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor. 
 
 
Art. 2 
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) organizaţie de producători – orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane 
juridice, constituită la iniţiativa producătorilor şi care este recunoscută de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

b) alte forme asociative pentru comercializare – asociaţii de organizaţii de producători, 
organizaţii de producători transnaţionale şi asociaţii transnaţionale de organizaţii de 
producători; 

c) asociaţie de organizaţii de producători – orice persoană juridică sau parte clar definită a unei 
persoane juridice, constituite la iniţiativa organizaţiilor de producători recunoscute de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

d) organizație de producători transnațională – orice organizație în cadrul căreia cel puțin una 
dintre exploatațiile producătorilor se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene; 

e) asociație transnațională de organizații de producători – orice asociație de organizații de 
producători în cadrul căreia cel puțin una dintre organizațiile asociate se află într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene. 

f) program operaţional – ansamblu de măsuri pe care organizaţia de producători sau orice 
formă asociativă pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor le implementează 



pentru îndeplinirea a cel puţin două obiective specifice, cu scopul de a accesa fondurile 
Uniunii Europene cu această destinaţie; 

g) obiectivele specifice ale programelor operaţionale – obiectivele menţionate la art. 33 alin. 
(1) şi la art. 152 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului; 

h) fond operaţional – sursa de finanţare a programelor operaţionale aprobate care se compune 
din: 

i. contribuţiile financiare ale membrilor organizaţiei de producători şi/sau ale 
organizaţiei de producători înseşi sau ale formelor asociative pentru comercializare 
prin intermediul membrilor acestora, după caz; 

ii. ajutorul financiar din partea Uniunii Europene. 
 
Art. 3 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţia 
tehnică de specialitate, este autoritatea naţională competentă responsabilă pentru: 

a) elaborarea şi implementarea politicii pentru sectorul fructelor şi legumelor; 
b) recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative de comercializare din 

sectorul fructelor şi legumelor al căror sediu social se află în România; 
c) controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere, precum şi stabilirea şi aplicarea de sancţiuni 

administrative; 
d) comunicarea cu Comisia Europeană. 

 
Art. 4 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este 
responsabilă pentru: 

a) aprobarea programelor operaţionale, inclusiv a cuantumurilor fondurilor operaţionale 
aferente; 

b) controlul şi monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în programele operaţionale 
aprobate; 

c) gestionarea şi efectuarea plăţii ajutorului financiar destinat organizaţiilor de producători şi 
altor forme asociative pentru comercializare, după caz; 

d) aplicarea de măsuri corective, sancţiuni administrative şi financiare prilejuite de punerea în 
aplicare a programelor operaţionale aprobate. 

 
Art. 5 (1) Pentru a beneficia de ajutor financiar, organizaţiile de producători recunoscute şi alte 
forme asociative pentru comercializare trebuie să depună şi să aibă aprobat un program operaţional 
conform art. 4 lit.a). 
(2) Programele operaţionale au o durată minimă de 3 ani şi maximă de 5 ani. 
(3) Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene este egal cu valoarea contribuţiilor financiare 
prevăzute la art. 2 lit. h) pct. i. plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor 
suportate, conform programului operaţional aprobat. 
(4) Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene este limitat la 4,1% din valoarea producţiei 
comercializate, denumită în continuare VPC, a fiecărei organizaţii de producători sau forme 
asociative pentru comercializare, după caz. 
(5) Procentul prevăzut la alin. (4) poate fi majorat la 4,6% din VPC în cazul organizaţiilor de 
producători şi la 4,7% din VPC în cazul altor forme asociative pentru comercializare, cu condiţia ca 
suma ce depăşeşte 4,1% din VPC să fie destinată măsurilor de prevenire şi gestionare a crizelor. 
(6) La solicitarea organizaţiei de producători, procentul prevăzut la alin. (3) este de 60% pentru un 
program operaţional sau o parte a unui program operaţional, în condițiile stabilite la art. 34 alin. (3) 
din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. 
(7) Limita prevăzută la alin. (3) poate creşte la 100%,  în condiţiile stabilite la art. 34 alin. (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. 
(8) La solicitarea MADR către Comisia Europeană, organizațiile de producători care derulează 
programe operaţionale pot beneficia și de asistență financiară națională, în condițiile art. 35 al 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și ale art. 52 al 



Regulamentului delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei și ale art. 18 al Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) nr. 892/2017 al Comisiei. 
  
Art. 6  Ajutorul financiar plătit în mod nejustificat se recuperează conform prevederilor legislației 
în vigoare, iar sumele astfel obţinute se transferă către Fondul European de Garantare Agricolă. 
 
Art. 7 În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale elaborează norme pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, care se 
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 
 
Art. 8 (1) Organizaţiile de producători recunoscute până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri îşi păstrează recunoaşterea.  

 (2) Organizaţiile de producători care au un program operaţional aprobat înainte de data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri solicită în scris la centrele judeţene ale APIA, până la data de 1 
noiembrie 2017, după caz: 

a) continuarea acestuia până la finalizare, în condiţiile aplicabile în temeiul legislaţiei în 
vigoare la momentul aprobării acestuia; 

       b) modificarea programului operaţional pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri; 
c) înlocuirea cu un nou program operaţional pentru a beneficia de prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

Art. 9 Prevederile prezentei hotărâri se aplică inclusiv programelor operaţionale depuse spre 
aprobare pentru care nu a fost finalizată procedura de aprobare până la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 
 
Art. 10  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de 
producători în sectorul fructe şi legume, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
656 din 17 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

MIHAI TUDOSE  



 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
Hotărâre privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme 
asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor 
 
 
Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale Hotărârea Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea 

de sprijin financiar grupurilor de producători 
recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători 
în sectorul fructe şi legume reglementează atribuţiile 
instituţiilor implicate în ceea ce priveşte recunoaşterea 
organizaţiilor de producători, recunoaşterea preliminară a 
grupurilor de producători, aprobarea planurilor de 
recunoaştere şi aprobarea programelor operaţionale, 
precum şi  gestionarea fondurilor Uniunii Europene 
pentru cofinanţarea  programelor operaţionale şi a 
planurilor de recunoaştere şi plata ajutorului 
nerambursabil al Uniunii, pe baza  valorii  producţiei 
comercializate  în comun de către membrii producători ai 
grupurilor de producători recunoscute preliminar şi ai 
organizaţiilor de producători recunoscute. 
 
Ca urmare a modificării legislaţiei Uniunii Europene în 
sectorul fructelor și legumelor este necesară  actualizarea 
legislației naționale. 
 
Regulamentul nr. 1308/2013 (UE) al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a unei organizări 
comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, 
(CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului 
a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului de instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare 
la anumite produse agricole („Regulamentul unic 
OCP”) în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor 
și sectorul fructelor și legumelor prelucrate.  
 
Regulamentul nr. 891 din 13 martie 2017 de completare 
a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul 
fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor 
prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în 
sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului 
de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei și  
Regulamentul nr. 892 din 13 martie 2017 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi 



sectorul fructelor şi legumelor prelucrate au înlocuit 
Regulamentul de punere in  aplicare (UE) nr. 543/2011 
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte 
sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi 
legumelor prelucrate. 
 
România se confruntă cu un grad scăzut de asociere a 
producătorilor agricoli din sectorul legume și fructe. În 
prezent, în sectorul de legume şi fructe, funcționează 24 
organizaţii de producători recunoscute. Aceste forme 
asociative din sectorul legume fructe s-au înființat la 
initiațiva producătorilor, având ca principal obiectiv 
concentrarea ofertei şi comercializarea produselor 
membrilor.  
 
Continuarea acordării sprijinului financiar aferent 
programelor operaţionale implementate de organizaţiile 
de producători asigură obținerea de producții continue și 
constante, în directă legătură cu exigențele marilor 
lanțuri de magazine, precum și obținerea unui disponibil 
de fructe și legume pentru export. 
 

2. Schimbări preconizate Modificarea și completarea legislației comunitare prin 
adoptarea:  

- 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, 
 

- Regulamentului nr. 891 din 13 martie 2017 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului în 
ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi 
sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului în 
ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate 
în sectoarele menţionate şi de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
543/2011 al Comisiei și a 

 
- Regulamentului nr. 892 din 13 martie 2017 de 

stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea 
ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi 
sectorul fructelor şi legumelor prelucrate 

  
impune actualizarea legislației naționale. 



Prezenta hotărâre crează cadrul legal pentru acordarea de 
ajutor financiar organizaţiilor de producători şi a altor 
forme asociative pentru comercializare din sectorul 
fructelor şi legumelor.  
 
Prin acordarea acestui ajutor financiar se continuă 
procesul de consolidare a formelor asociative în sectorul 
fructelor și legumelor, având în vedere stimularea 
funcţionarii organizaţiilor de producători. 
 
Proiectul de Hotărâre privind acordarea sprijinului 
financiar organizaţiilor de producători și altor forme 
asociative în sectorul fructe şi legume reglementează 
atribuțiile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
atribuțiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură. 
 
Pentru a beneficia de ajutor financiar, organizaţiile de 
producători recunoscute şi alte forme asociative pentru 
comercializare trebuie să depună şi să aibă aprobat un 
program operațional. 
 
Programele operaţionale au o durată minimă de 3 ani şi 
maximă de 5 ani. 
 
Sprijinul financiar comunitar pentru organizaţiile de 
producători este egal cu valoarea contribuţiilor financiare 
ale membrilor sau ale organizaţiei de producători plătite 
efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a 
cheltuielilor suportate de organizaţia de producători, 
conform programului operaţional aprobat. 
 
Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din 
valoarea  producţiei comercializate (VPC) de fiecare 
organizaţie de producători. 
 
Procentul de 4,1% din VPC poate fi majorat la 4,6% din 
VPC în cazul organizaţiilor de producători şi la 4,7% din 
VPC în cazul altor forme asociative pentru 
comercializare, cu condiţia ca suma ce depăşeşte 4,1% 
din VPC să fie destinată măsurilor de prevenire şi 
gestionare a crizelor. 
 
La solicitarea organizaţiei de producători, procentul 
prevăzut la art. 5 alin. (3) este de 60% pentru un program 
operaţional sau o parte a unui program operaţional, în 
condițiile stabilite la art. 34 alin. (3) din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului.  
 
La solicitarea MADR către Comisia Europeană, 
organizațiile de producători pot beneficia și de asistență 
financiară națională, în condițiile art. 35 al 



Regulamentului UE nr. 1308/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului și ale art. 52 al 
Regulamentului Delegat (UE)  891/2017  al Comisiei și 
ale art. 18 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2017/892 al al Comisiei.  
 
Limita de 60% poate creşte la 100%, în condiţiile 
stabilite la art. 34 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. 
 
Totodată proiectul de act normativ prevede adoptarea de 
norme pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei 
hotărâri, care se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale. 
 
Organizaţiile de producători recunoscute până la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi păstrează 
recunoaşterea şi pot beneficia de prevederile acesteia, cu 
condiţia respectării obligaţiilor asumate la data 
recunoaşterii.  
 
Organizaţiile de producători care au un program 
operaţional aprobat înainte de data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri solicită în scris la centrele judeţene ale 
APIA, până la data de 1 noiembrie 2017, după caz: 

a) continuarea acestuia până la finalizare, în 
condiţiile aplicabile în temeiul legislaţiei în 
vigoare la momentul aprobării acestuia; 

b) modificarea programului operaţional pentru a 
beneficia de prevederile prezentei hotărâri; 

c) înlocuirea cu un nou program operaţional pentru a 
beneficia de prevederile prezentei hotărâri. 

 
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea 
Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin 
financiar grupurilor de producători recunoscute 
preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul 
fructe şi legume, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
 
Prevederile prezentei hotărâri se aplică inclusiv 
programelor operaţionale depuse spre aprobare pentru 
care nu a fost finalizată procedura de aprobare până la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 

3. Alte informaţii - 
Secţiunea 3  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Prin acordarea sprijinului financiar organizaţiilor de 

producători și altor forme asociative în sectorul fructe și 
legume se asigură: 

- creşterea cantitativă şi calitativă a produselor din 
sectorul fructe şi legume și creşterea nivelului de 



valorificare a producţiei, care împreună pot 
asigura stabilizarea nivelului preţurilor produselor 
pe piaţă; 

- asigurarea materiei prime pentru unităţile de 
procesare; 

- echilibrarea balanţei comerciale prin stimularea 
ofertei de legume-fructe din producţia autohtonă.  
  

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 

Iniţierea şi dezvoltarea unui mediu de afaceri profitabil în 
spaţiul rural şi stimularea concurenţei care vor determina 
dezvoltarea economică a acestuia. 
Diversificarea gamei sortimentale a produselor şi 
îmbunătăţirea activităţii de marketing. 
Dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, 
prelucrarea şi desfacerea producţiei horticole cu o 
calitate controlată, la nivelul standardelor europene. 
Creşterea valorii adăugate a produselor. 
Consolidarea  formelor asociative în sectorul fructelor și 
legumelor.  

21 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra întreprinderilor 
mici si mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Creşterea veniturilor producătorilor din sectorul fructe şi 
legume. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în exploataţiile 
agricole. 

4. Impactul asupra mediului Dezvoltarea sectorului horticol se desfăşoară prin 
respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact pozitiv 
asupra condiţiilor de mediu. 
Valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor 
şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor vegetale.  
Creşterea veniturilor producătorilor agricoli permite 
dezvoltarea unor programe de investiţii pentru protecţia 
mediului. 

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 pe termen lung (pe 5 ani)   

Mii lei 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

       

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 venit       

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

      

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de s at, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi 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  
 

Sectiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 
11 Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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: 
 -Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 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. 
1037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; 
-Regulamentului nr. 891 din 13 martie 2017 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 
priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul 
fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 
sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele 
menţionate şi de modificare a Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei; 
-Regulamentului nr. 892 din 13 martie 2017 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi 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  
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 în sectorul fructelor și legumelor au 
fost comunicate tuturor organizaţiilor de producători.  

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia 
în care proiectul de act normativ are ca 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



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 

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 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 se face prin afişarea 
proiectului de act normativ pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro 
 

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 

2. Alte informaţii 
 

Nu este cazul 



Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind acordarea de 
ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din 
sectorul fructelor şi legumelor 
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