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GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în 
ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs 

montan" 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 

Articol unic. Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al 
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate 
facultative "produs montan", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 564 
din data de 26 iulie 2016, se modifică, și va avea următorul cuprins: 

 
”Art. 2.  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Zonei Montane se desemnează ca 
autoritate competentă cu verificarea conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în 
vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", cu 
înfiinţarea şi gestionarea Registrului naţional al produselor montane, precum şi cu verificarea 
respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul 
de utilizare a respectivei menţiuni.” 
 

PRIM-MINISTRU 

MIHAI TUDOSE 
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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

 
Secţiunea 1 . Titlul proiectului de act normativ 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.506/2016 privind stabilirea  

cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului  
delegat (UE) nr.665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului  

(UE) nr.1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte  
condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" 

 
 
Secţiunea a 2-a     – Motivul emiterii actului normativ 
 
1.Descrierea situaţiei actuale   

    H.G. nr.506/2016 a avut în vedere armonizarea prevederilor 
comunitare ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei 
din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) 
nr.1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative 
„produs montan” prin crearea unui cadru legislativ național ce va 
permite utilizarea mențiunii de calitate "produs montan". 
    În vederea implementării Programului actual de guvernare, 
referitor la încurajarea activităților din zona montană, pentru 
protecția resurselor naturale, utilizarea mențiunii de calitate 
facultative ”produs montan” constituie o reglementare de importanță 
majoră pentru încurajarea activităților agricole din zona montană, 
asigurarea unor produse de calitate în scopul garantării veniturilor 
populației din mediul rural montan și a evitării  migrației din aceste 
zone. 
 
    Agenţia Zonei Montane este înființată ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale și funcționează în baza prevederilor H.G. nr. 
1189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei 
Montane, cu modificările și completările ulterioare. 
    Potrivit art.3 din hotărârea menționată mai sus :”Agenția are ca 
scop aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul 
dezvoltării și protecției zonelor montane din România, zone marcate 
de specificitate, fragile ecologic și defavorizate economico- social din 
cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.” 
    Funcțiile principale ale Agenției sunt prevăzute în art.4 din același 
act normativ: ”Agenția exercită următoarele funcții principale: a) de 
autoritate de stat în domeniul dezvoltării durabile a zonei 
montane,;/ b) de strategie;/ c)de reprezentare.” 
    Deasemenea, Agenția asigură promovarea mențiunii de calitate 
facultative ”produs montan” prin acțiuni de diseminare a 
informațiilor referitoare la certificare și înregistrare. 
    
    În art.2 al H.G. nr.506/2016 se desemnează Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale ca autoritate competentă responsabilă cu 
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verificarea conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în 
vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate 
facultative "produs montan”, gestionarea Registrului Național al 
Produselor Montane, precum și cu verificarea respectării legislației 
europene și naționale de către operatorii economici care au obținut 
dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs 
montan”. 
 

2. Schimbări preconizate     Prezentul proiect de act normativ urmărește modificarea 
autorității competente responsabilă cu verificarea conformității 
datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului 
de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan”, 
gestionarea Registrului Național al Produselor Montane, precum și cu 
verificarea respectării legislației europene și naționale de către 
operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii 
de calitate facultative „produs montan”. 
    Deoarece la data elaborării H.G. nr.506/2016, Agenția Zonei 
Montane era în curs de organizare, s-a desemnat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca autoritate competentă. Prin 
modificarea actului normativ, competențele de la art.2 al H.G. 
nr.506/2016 ar urma să fie îndeplinite de către Agenția Zonei 
Montane, instituție publică cu personalitate juridică aflată în 
subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
    Zonele montane reprezintă un areal cu trăsături specifice, care se 
confruntă cu provocări aparte şi au nevoie de politici speciale. 
Limitarea considerabilă a posibilităților de utilizare a terenului 
agricol, a restricțiilor în exercitarea unor activități economice și în 
utilizarea terenurilor duc la o creștere a costurilor tuturor 
activităților și lucrărilor și, implicit și a produsului final. Aceasta le 
conferă producătorilor agricoli din zona montană un drept la 
compensație și diferență. 
    Agenția Zonei Montane a fost creată, tocmai, cu scopul aplicării 
strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei 
zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile 
ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care 
necesită o gestiune specifică.   
    Implementarea reglementărilor cu privire la utilizarea mențiunii 
de calitate facultative ”produs montan” este de maximă importanță 
pentru locuitorii din zonele montane deoarece prin recunoașterea 
unor produse de calitate, certificate, care pot fi valorificate superior 
ar duce la încurajarea activităților agricole și non-agricole din zonele 
montane, cu impact pozitiv asupra protecției resurselor naturale, 
crearea și conservarea locurilor de muncă și evitarea migrației 
populației din zona montană. 
 
    Luând în considerare cele prezentate anterior, în vederea unei 
gestionării eficiente a promovării, certificării și evidenței utilizării 
mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, prin prezentul act 
normativ se dorește desemnarea Agenției Zonei Montane ca 
autoritate competentă responsabilă cu verificarea conformității 
datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului 
de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan”, 
gestionarea Registrului Național al Produselor Montane, precum și cu 
verificarea respectării legislației europene și naționale de către 
operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii 
de calitate facultative „produs montan” 
 

3.Alte informaţii Nu este cazul. 
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Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 
 
1.Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
11.Impactul asupra mediului 
înconjurător şi domeniul 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 Proiectul de act normativ prezintă un impact social pozitiv asupra 
protecției și dezvoltării durabile a zonelor montane. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informaţii Nu este cazul 
 
Secţiunea a 4-a – Impactul financiar 
 
1.Impactul asupra bugetului consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent cât şi pe termen lung 
(5 ani) , inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

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)bugetul de stat, din acesta:       
   i) impozit pe profit       
   ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
   i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

      

    i) contribuții de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

 a) bugetul de stat, din acesta:       
     (i) cheltuieli de personal        
     (ii) bunuri și servicii       
b) bugete locale       
    (i) cheltuieli de personal       
    (ii) bunuri și servicii       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat       
    (i) cheltuieli de personal          
    (ii) bunuri și servicii       
3.Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat       
b) bugete locale       
4. Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
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veniturilor și/ sau cheltuielilor 
bugetare 
7. Alte informații       

 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 
Secţiunea a 5-a –  Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1.Măsuri normative  necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
actului 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. 

Ca urmare a intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ 
se modifică Hotărârea Guvernului nr. 506 din 20 iulie 2016 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 
11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 
al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 
condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs 
montan", publicată în Monitorul Oficial al României, nr.564 din 26 
iulie 2016. 
 
Ca urmare a intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ 
se va emite un Ordin al MADR pentru modificarea Ordinului MADR nr. 
52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii 
datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului 
de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de 
verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către 
operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a 
respectivei menţiuni. 
 

11.Compatibilitatea proiectului cu 
legislația în domeniul achizițiilor 
publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea actului normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare. 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative 

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 Nu este cazul. 
 
Secţiunea a 6-a –  Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 
  
1.Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
guvernamentale, institute de 
cercetare şi organisme implicate 

 
 
Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului 
n care activitatea acestor 
organizaţii este legată de  obiectul 
proiectului de act normativ 

 
 
 
Nu este cazul. 
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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 

 
 
 
 
 
Nu este cazul. 

4.Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor interministeriale 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 
 
 
Nu este cazul. 

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. 

 
 
Se avizează de către Consiliul Legislativ 

6.Alte informaţii Nu este cazul. 
 
Secţiunea a 7-a –  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 
 
1.Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea eleborării 
proiectului de act normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 
îndeplinite procedurile prevăzute de art. 7 din  Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Acţiunea de informare se face prin afişarea proiectului de act 
normativ pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al 
Agenţiei Zonei Montane. 

2.Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
prezentului 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 a 8-a –  Măsuri de implementare 
 
1.Măsurile de punere în aplicare a 
prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi / sau locale – înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente 

 
 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Alte informaţii Nu este cazul. 
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Având în vedere cele menţionate anterior a fost elaborat proiectul de hotărâre a 
Guvernului pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.506 din 20 iulie 2016 
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 
priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", pe 
care îl supunem spre aprobare. 

 
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
PETRE DAEA 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 
 

TEODOR-VIOREL MELEȘCANU 

 
MINISTRUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, 

COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT 
 

ILAN LAUFER 
 
 
 
 

 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

TUDOREL TOADER 
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Funcția persoană 

avizatoare 

Nume Prenume Dată 
avizare 

Observații Semnătura 

Secretar de stat BOTĂNOIU Daniel 
Dumitru  
 

   

Secretar de stat POTOR Dănuț 
Alexandru  
 

   

Secretar de stat VIŞAN Mihai Iulian  
 

   

 
Secretar general  

 
APRODU Ilie Constantin 

   

Director, Direcția Juridică  ȘTEFĂNESCU Rela 
Nicoleta  
 

   

Director general - Direcția 
Generală Dezvoltare 
Rurală – Autoritatea de 
Management pentru PNDR 

TUDOR Florentina     

Director general, Direcția 
Generală Politici Agricole 

TATOMIR Elena     

Director General, 
Direcției Generale Politici 
în Industrie Alimentară și 
Comerț 

RUS Amelia Elena     

 

 

 

 AGENȚIA ZONEI 
MONTANE 

Nume Prenume Data întocmirii Semnătura 

1. Director general LATU Lazăr     
2. Director- Direcția  

CEFIDEC 
GÎȚAN Dănuț    

3. Șef birou BSPPDD UNGUREANU Dănuț   
4. Consilier juridic CATANĂ Loredana    
 


