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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal,  
precum şi pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora  

pentru anul de cerere 2017 
 
 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, ale  Regulamentului delegat (UE) nr. 
639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de 
sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu 
modificările și completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2017/1272 al Comisiei din 14 iulie 2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare 
aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015  pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1 
(1) Se aprobă plafonul maxim de 79.161,650 mii euro, în echivalent 364.088,177 mii lei,  care se 
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe 
anul 2018, plafoanele fiecărei măsuri de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru culturile prevăzute 
la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2015  privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor 
de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020.  
(2) Plafoanele aferente fiecărei măsuri de sprijin cuplat în sectorul vegetal notificate Comisiei 
Europene sunt: 
a) 31.602,000 mii euro pentru soia; 
b) 12.911,250 mii euro pentru lucernă; 
c) 400,000 mii euro pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe și 
fasole boabe; 
d) 179,760 mii euro pentru cânepă pentru ulei şi/sau fibră; 
e) 4.699,000 mii euro pentru orez; 
f)  823,200 mii euro pentru sămânţă de cartof; 
g) 126,880 mii euro pentru hamei; 
h) 18.166,000 mii euro pentru sfeclă de zahăr; 
i) 1.420,000 mii euro pentru tomate pentru industrializare cultivate în câmp; 
j) 52,000 mii euro pentru castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp; 
k) 3.441,56 mii euro pentru legume cultivate în sere și solare: tomate pentru consum în stare 
proaspătă, castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau pentru industrializare, ardei, varză și 
vinete pentru consum în stare proaspătă; 
l) 480,000 mii euro pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și 
zarzăre; 
m) 4.860,000 mii euro pentru cartof timpuriu pentru industrializare. 
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(3) Plafoanele notificate aferente măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal prevăzute la alin. (4) 
se modifică, prin mecanismul de transfer de fonduri între măsurile de sprijin în scopul finanţării mai 
multor măsuri de sprijin pentru anul de cerere 2017, în condițiile prevederilor art. 53a din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la 
regulamentul menţionat, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014. 
(4) Măsurile de sprijin cuplat implicate în transferul de fonduri sunt: 
a) măsuri de la care se transferă fonduri: lucernă, castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp 
și cartof timpuriu pentru industrializare; 
b) măsuri care beneficiază de fonduri transferate: sfeclă de zahăr, tomate pentru industrializare 
cultivate în câmp și legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru consum în stare proaspătă, 
castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau pentru industrializare, ardei, varză și vinete pentru 
consum în stare proaspătă; 
 (5) Se aprobă următoarele plafoane aferente măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, inclusiv 
cele rezultate în urma transferului de fonduri efectuat în condițiile prevederilor art. 53a din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014: 
a)  31.602,000 mii euro pentru soia;  
b)  11.873,070 mii euro pentru lucernă; 
c) 400,000 mii euro pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe și 
fasole boabe; 
d) 179,760 mii euro pentru cânepă pentru ulei şi/sau fibră; 
e) 4.699,000  mii euro pentru orez; 
f)  823,200  mii euro pentru sămânţă de cartof; 
g) 126,880  mii euro pentru hamei; 
h) 20.666,910 mii euro pentru sfeclă de zahăr; 
i)  2.067,066 mii euro pentru tomate pentru industrializare cultivate în câmp; 
j)  23,410 mii euro pentru castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp; 
k) 4.479,740 mii euro pentru legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru consum în stare 
proaspătă, castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau pentru industrializare, ardei, varză și 
vinete pentru consum în stare proaspătă; 
l) 480.000 mii euro pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și 
zarzăre; 
m) 1.740,614 mii euro pentru cartof timpuriu pentru industrializare. 
 (6) Cuantumul pe unitatea de măsură pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal, se 
calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin raportarea plafoanelor 
prevăzute la alin. (5) la suprafețele  eligibile pentru anul 2017.  
 

Art. 2 Plăţile pentru schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal se acordă potrivit prevederilor art. 
24 și art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015  pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.104/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. 3 Plăţile pentru măsurile de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb 
de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2017 şi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329 din 30.09.2017. 
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