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 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu  proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării  teritoriului, transmis cu adresa nr.P.L. x 122 din 12 martie 
2007 şi înregistrat sub nr.24/104/13.03.2007.  

În şedinţa din data de 10.04.2007 plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la comisie în vederea reexaminării şi întocmirii unui 
raport înlocuitor.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, 

zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului.  
Prin proiect se propune ca, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr.454/2003 privind condiţiile generale pentru 

acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.829 din 22 noiembrie 2003, să 
fie abrogată.  
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării  teritoriului face parte din 
categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul  Nicolae Flaviu Lazin  - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 de deputaţi membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 1 vot împotrivă, în şedinţa din 11 aprilie 2007. 
Proiectul de lege  a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 martie 2007. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  a proiectului de lege.  

 
 
 

I. Amendamente admise 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. Text ordonanţă  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul legii 

 
L E G E  

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea 

acordării sprijinului financiar producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al 

îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi 
sistematizării teritoriului  

 
 

Nemodificat   
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2.   ARTICOL UNIC. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 din 21 decembrie 
2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, 
zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al 
organizării şi sistematizării teritoriului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1036 din 
28 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi 
completări: 

Nemodificat   

3.  Titlul ordonanţei  
 

ORDONANŢĂ  DE 
URGENŢĂ  

pentru aprobarea acordării 
sprijinului financiar 

producătorilor agricoli din 
sectorul vegetal, zootehnic, 
al îmbunătăţirilor funciare 

şi al organizării şi 
sistematizării teritoriului  

Nemodificat  Nemodificat   

4.  CAPITOLUL I  
Dispoziţii generale 

Nemodificat  Nemodificat   

5.  Art.1. -  (1) Se aprobă 
acordarea sprijinului 
financiar producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal, 
zootehnic, al îmbunătăţirilor 
funciare şi al organizării şi 
sistematizării teritoriului.  
(2) Sprijinul financiar 
prevăzut la alin. (1) se acordă 
numai pentru activităţile care 

Nemodificat  Nemodificat   
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nu sunt finanţate din Fondul 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul 
european piscicol, fonduri 
structurale şi de coeziune. 

6.  Art.2. -  Sursa de finanţare a 
sprijinului prevăzut de 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă se asigură anual din 
bugetul de stat, în limita 
prevederilor bugetare 
aprobate Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

Nemodificat  Nemodificat  
 
 
 
 
 
  

 

7.  Art.3. -  (1) Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale asigură, 
prin Direcţia generală 
implementare politici 
sectoriale şi de piaţă şi 
Direcţia buget-finanţe, 
elaborarea reglementărilor 
sectoriale şi gestionarea 
fondurilor financiare, 
necesare acordării sprijinului 
financiar prevăzut la art. 1. 
(2) Instituţia responsabilă 
pentru implementarea 
sprijinului financiar este 
Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, prin Agenţia de Plăţi 

Nemodificat  Nemodificat   
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şi Intervenţie pentru 
Agricultură, respectiv prin 
sucursalele judeţene ale 
acesteia sau, după caz, prin 
direcţiile pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti. 

8.  Art.4. -  În domeniul 
agriculturii se acordă sprijin 
financiar pentru activităţi 
comune acestui domeniu, 
prevăzute în anexa nr. 1. 

Nemodificat  Nemodificat   

9.  CAPITOLUL II 
Sectorul vegetal 

Nemodificat  Nemodificat   

10.  Art.5. -  (1) În sectorul 
vegetal se acordă sprijin 
financiar în următoarele 
domenii:  
a) legume-fructe, proaspete şi 
prelucrate;  
b) culturi de câmp;  
c) plantaţii pomicole;  
d) plantaţii viticole; e) tutun, 
hamei, cartof, plante 
medicinale şi aromatice, 
flori, plante dendrologice şi 
ornamentale.  
(2) Activităţile din sectorul 
vegetal pentru care se poate 
acorda sprijin financiar sunt 
cele prevăzute în anexa nr. 2. 

Nemodificat   Nemodificat   
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11.   
 
Art.6. - Beneficiarii 
sprijinului financiar prevăzut 
la art. 5 sunt producătorii 
agricoli din sectorul vegetal, 
persoane fizice şi/sau 
persoane juridice, care sunt 
înregistraţi în Registrul 
agricol/Registrul 
fermelor/alte evidenţe 
funciare şi exploatează 
terenuri agricole, individual 
sau în forme de asociere 
conform legislaţiei în 
vigoare, în scopul obţinerii 
producţiei agricole destinate 
comercializării, precum şi 
grupuri de producători 
recunoscute/recunoscute 
preliminar şi organizaţii de 
producători recunoscute. 

1. Articolul 6  va avea următorul cuprins:  
 
„Art.6. – (1) Beneficiarii sprijinului financiari 
prevăzut la art.5 sunt producătorii agricoli din 
sectorul vegetal, persoane fizice şi/sau persoane 
juridice, care sunt înregistraţi în Registrul 
agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi 
exploatează terenuri agricole, individual, în 
asociaţii, în participaţiune sau în alte forme de 
asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul 
obţinerii producţiei agricole destinate 
comercializării, precum şi grupuri de producători 
recunoscute/recunoscute preliminar şi organizaţii de 
producători recunoscute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Beneficiarii sprijinului financiar pentru 
procesarea inului şi a cânepei pentru fibră sunt prim 
procesatorii autorizaţi de Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform legislaţiei 
în vigoare.”  

1. Articolul 6  va avea 
următorul cuprins:  
„Art.6. – (1) Beneficiarii 
sprijinului financiar sunt 
producătorii agricoli din sectorul 
vegetal, persoane fizice şi/sau 
persoane juridice, care sunt 
înregistraţi în Registrul 
agricol/Registrul fermelor/alte 
evidenţe funciare şi exploatează 
terenuri agricole, individual sau 
în forme de asociere conform 
legislaţiei în vigoare, precum şi 
grupuri de producători 
recunoscute/recunoscute 
preliminar şi organizaţii de 
producători recunoscute, în 
scopul obţinerii producţiei 
agricole.” 
 
 
 
Alin.(2)  - Nemodificat  
 
 
 
 
Deputat PD- Valeriu Tabără 
Deputat PSD – Vasile Mocanu  
Deputat PNL – Adrian Semcu  

 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
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12.  CAPITOLUL III  
Sectorul zootehnic 

Nemodificat  Nemodificat   

13.  Art.7. -  În scopul dezvoltării 
sectorului zootehnic se 
acordă sprijin financiar din 
bugetul de stat pentru:  
a) ameliorarea populaţiilor de 
animale;  
b) îmbunătăţirea calităţii 
produselor de origine 
animală;  
c) îmbunătăţirea calităţii 
producţiei obţinute pe pajişti; 
d) susţinerea măsurilor 
privind producerea şi 
comercializarea produselor 
apicole. 

Nemodificat  Nemodificat   

14.  Art.8. -  Beneficiarii 
sprijinului financiar prevăzut 
la art. 7 sunt producătorii 
agricoli din sectorul 
zootehnic, crescători de 
animale, persoane fizice 
şi/sau persoane juridice care 
deţin, cresc sau exploatează 
animale, individual sau în 
forme de asociere conform 
legislaţiei în vigoare, şi sunt 
înregistraţi în Registrul 
agricol/Registrul naţional al 
exploataţiilor, precum şi 
grupurile de producători 

Nemodificat  2. Articolul  8 va avea 
următorul cuprins:  
  „Art.8. -  Beneficiarii 
sprijinului financiar prevăzut la 
art. 7 sunt producătorii agricoli 
din sectorul zootehnic, 
crescători de animale, persoane 
fizice şi/sau persoane juridice 
care deţin, cresc sau exploatează 
animale, individual sau în forme 
de asociere conform legislaţiei 
în vigoare, şi sunt înregistraţi în 
Registrul agricol/Registrul 
naţional al exploataţiilor, 
operatori economici acreditaţi 

 
 
Pentru a lărgi aria 
categoriilor de 
beneficiari ai 
sprijinului 
financiar prevăzut 
la art.7. 
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recunoscute şi asociaţiile 
profesionale ale crescătorilor 
de animale, constituite 
conform legislaţiei în 
vigoare. 

pentru desfăşurarea 
activităţilor de ameliorare din 
zootehnie, precum şi grupurile 
de producători recunoscute şi 
asociaţiile profesionale ale 
crescătorilor de animale, 
constituite conform legislaţiei în 
vigoare.” 
 
 
 
Deputat PSD – Vasile Mocanu 
Deputat PSD – Ioan Stan  

15.  Art.9. -  Activităţile din 
sectorul zootehnic pentru 
care se acordă sprijin 
financiar sunt cele prevăzute 
în anexa nr. 3. 

Nemodificat  Nemodificat   

16.  CAPITOLUL IV   
Sectorul de îmbunătăţiri 

funciare 

Nemodificat  Nemodificat   

17.   
 
 Art.10. -  În sectorul 
îmbunătăţirilor funciare se 
acordă sprijin financiar 
pentru:  
 
 
 
 
 

Nemodificat  
 

3. Articolul 10 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.10. – În completarea 
formelor de sprijin financiar 
de la bugetul de stat prevăzute 
de Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în sectorul 
îmbunătăţirilor funciare se 
acordă sprijin financiar pentru:” 

 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
Pentru a se 
delimita aria de 
cuprindere a 
sprijinului 
financiar. 
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a) asigurarea stării de 
funcţionare a infrastructurii 
de îmbunătăţiri funciare;  
b) investiţii pentru 
modernizarea şi 
retehnologizarea 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare. 

Lit.a) – Nemodificată 
 
 
Lit.b) – Nemodificată 
 
 
 
„c) irigarea culturilor 
agricole.” 
 
 
 
Deputat PSD – Ioan Stan  
Deputat PSD – Daniel Ionescu  
Deputat PNL – Ioan Hoban  

 
 
 
 
 
 
 
Pentru asigurarea 
irigării culturilor 
agricole.  

18.  Art.11. -  Beneficiarii 
sprijinului financiar prevăzut 
la art. 10 sunt organizaţiile de 
îmbunătăţiri funciare, 
federaţiile de organizaţii de 
îmbunătăţiri funciare şi 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare, 
după caz. 

Nemodificat  Nemodificat   

19.  Art.12. -  Activităţile din 
sectorul îmbunătăţirilor 
funciare pentru care se poate 
acorda sprijin financiar sunt 
cele prevăzute în anexa nr. 4. 

Nemodificat  Nemodificat   

20.  CAPITOLUL V 
Sectorul de organizare şi 

sistematizare a teritoriului 

Nemodificat Nemodificat   
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21.  Art.13. -  În scopul 
dezvoltării unor programe de 
organizare şi sistematizare a 
teritoriului agricol şi în 
general a spaţiului rural, se 
acordă sprijin financiar 
pentru:  
a) elaborarea de studii şi 
proiecte de organizare şi 
amenajare a teritoriului 
agricol;  
b) implementarea în 
condiţiile legii a proiectelor 
de organizare şi amenajare a 
teritoriului, pentru comasarea 
terenurilor fragmentate şi 
rectificarea hotarelor 
parcelelor comasate, pentru 
dezvoltarea şi/sau reabilitarea 
infrastructurii rurale din 
proiectele de organizare a 
teritoriului. 

Nemodificat  Nemodificat   

22.  Art.14. - Beneficiarii 
sprijinului financiar prevăzut 
la art. 13 sunt proprietarii de 
parcele agricole care 
desfăşoară activităţi cu 
caracter comercial în mediul 
rural, persoane fizice 
autorizate şi/sau persoane 
juridice, precum şi grupurile 
de producători şi asociaţiile 

Nemodificat  Nemodificat   
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profesionale care desfăşoară 
activităţi în mediul rural şi 
sunt constituite conform 
legislaţiei în vigoare. 

23.  Art.15. - Activităţile de 
organizare şi amenajare a 
teritoriului pentru care se 
poate acorda sprijin financiar 
sunt cele prevăzute în anexa 
nr. 5. 

Nemodificat  Nemodificat   

24.  CAPITOLUL VI 
Dispoziţii finale 

Nemodificat   Nemodificat   

25.   
 
Art.16. -  (1) Lista 
activităţilor pentru care se 
acordă sprijin financiar, 
cuantumul sprijinului 
exprimat ca procent din 
cheltuiala eligibilă aferentă 
fiecărei activităţi şi/sau ca 
sumă fixă pe unitatea de 
măsură, precum 
hectar/tonă/cap 
animal/familii albine/l, dintre 
activităţile cuprinse în 
anexele nr. 1 - 5, precum şi 
suma totală alocată fiecărei 
activităţi se aprobă anual, 
prin hotărâre a Guvernului. 
(2) Normele metodologice 
privind modul de acordare a 

2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins:  
„Art.16. – (1) Lista activităţilor pentru care se 
acordă sprijin financiar în perioada 1 ianuarie – 31 
decembrie a fiecărui an, cuantumul sprijinului 
exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă aferentă 
fiecărei activităţi şi/sau ca sumă fixă pe unitatea de 
măsură, precum hectar/tonă/cap animal/familii 
albine/litru,  dintre activităţile cuprinse în anexele 
nr.1-5, precum şi suma totală  alocată fiecărei 
activităţi se aprobă anual, prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  

4. - Nemodificat   
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sprijinului financiar pentru 
activităţile prevăzute în 
anexele nr. 1 - 5, precum şi 
condiţiile de eligibilitate se 
aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării 
rurale. 

26.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

5. La articolul 16, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3) cu 
următorul cuprins: 
 
„(3) Sprijinul financiar stabilit 
prin Hotărârea de Guvern 
nr.141/2007 privind aprobarea 
activităţilor pentru care se 
acordă sprijin financiar 
producătorilor agricoli din 
sectorul zootehnic, în anul 
2007, a cuantumului acestuia, 
precum şi a sumei totale 
alocate fiecărei activităţi, 
pentru anul 2007, se va acorda  
începând cu luna ianuarie, 
producătorilor agricoli care 
au depus sau vor depune 
documentaţiile legale până la 
data de 31 mai 2007.” 
 
 
 

Acordarea 
sprijinului 
financiar pentru  
anul 2007, s-a 
stabilit prin  
Hotărârea 
Guvernului nr. 
141/2007, 
publicată în MO al 
României nr. 120 
din 19 februarie 
2007. Din acest 
motiv până în 
prezent agenţiile 
de intervenţie şi 
plăţi din judeţe nu 
au primit 
documentaţiile şi 
nu au acordat 
plăţile stabilite prin 
lege deoarece 
hotărârea 
Guvernului sus 
menţionată  nu 
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Deputat PSD – Ioan Munteanu 
Deputat PSD - Vasile Mocanu 
Deputat PSD - Ioan Stan  
Deputat PSD - Ion Dumitru  
Deputat PSD- Liviu Timar 

poate fi aplicată 
decât după data de 
19.02.2007, când a 
fost publicată în 
Monitorul Oficial. 

27.   
 
 
Art.17. -  (1) Utilizarea 
sprijinului financiar pentru 
alte scopuri decât cele pentru 
care a fost solicitat este 
interzisă şi se consideră 
sprijin financiar necuvenit. 
(2) Sumele necuvenite 
acordate sub formă de sprijin 
se recuperează, cu aplicarea 
dobânzilor şi penalităţilor 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 

 
 
 
Nemodificat  

6. La articolul 17, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3) cu 
următorul cuprins: 
Alin. (1) – Nemodificat    
 
 
 
 
 
Alin.(2) – Nemodificat  
 
 
 
„(3) Persoanele fizice şi/sau 
juridice care, prin înscrierea sau 
atestarea de date ori de situaţii 
nereale pe documentele de 
decontare aferente sprijinului 
financiar prevăzut în prezenta 
ordonanţă, au încasat sume de la 
bugetul de stat în mod necuvenit, 
nu mai beneficiază de sprijin 
financiar pentru o perioadă de 
trei ani.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a înlătura 
apariţia 
eventualelor 
nereguli în 
aplicarea 
prevederilor 
prezentei legi.  
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Deputat PNL- Ionel Palăr  
Deputat UDMR – Szekely 
Csaba 
Deputat PRM – Dragoş 
Dumitriu  
 

28.  Art. 18. -  Anexele nr. 1 - 5*) 
fac parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă.   

Nemodificat  Nemodificat   

29.   3. La anexa nr.1, litera a), inclusiv punctele 1-19, 
se abrogă.  
 

7. La anexa nr.1, litera a), 
inclusiv punctele 1-19, şi 
punctul 1 al literei c), se 
abrogă.  
 
 
 
Deputat PSD - Vasile Mocanu 
Deputat PNL – Adrian Semcu  

Prevederea 
modificată a fost 
cuprinsă la litera 
e). 

30.   
ANEXA Nr.1 

 
ACTIVITĂŢILE COMUNE DIN 

AGRICULTURĂ 
pentru care se pot acorda forme de 

sprijin financiar 
 

Nr. 
crt. Activităţi din agricultură 

e) susţinerea asociaţiilor 
profesionale din agricultură 

1. susţinerea participării şi 
organizării de expoziţii, 
târguri, concursuri, pentru 
asociaţiile profesionale din 
agricultură  

2. susţinerea achiziţionării de 

____________________ 

8. La anexa nr.1, litera e) 
punctele 1 şi 2 şi litera f) 
punctul 2 vor avea următorul 
cuprins:  

 
 

 
Nr. 
crt. Activităţi din agricultură 

„e) susţinerea structurilor asociative 
din agricultură şi industrie 
alimentară” 

1. susţinerea costurilor aferente 
participării şi/sau organizării 
de manifestări expoziţionale, 
pentru grupuri şi organizaţii 

 
 
 
 
 
 
Pentru a asigura 
unitatea şi rigoarea 
în redactarea 
textelor astfel încât 
să se integreze în 
sensul actului 
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către asociaţii profesionale 
din agricultură de aparatură 
IT, software, bază de date  

f) susţinerea unor costuri de 
producţie  

2. 
subvenţionarea motorinei 
pentru lucrările din 
agricultură  

de producători, asociaţiile 
patronale şi profesionale  

2. susţinerea costurilor privind 
achiziţionarea de către 
grupurile şi organizaţiile de 
producători, asociaţii 
patronale şi profesionale de 
aparatură IT, software, baze de 
date  

f) susţinerea unor costuri de producţie  

2. 

„subvenţionarea motorinei 
şi/sau biodiesel pentru lucrările 
din agricultură, precum şi a 
altor resurse materiale 
necesare culturilor agricole” 

 
 
 
 
Deputat PD – Valeriu Tabără 
Deputat PD – Ionesie 
Ghiorghioni 
Deputat PD – Liviu Miroşeanu  

normativ.  
 
Pentru a corela 
noile cerinţe legate 
de utilizarea 
resurselor 
alternative pentru 
carburanţi în 
agricultură şi 
pentru a da 
posibilitatea 
susţinerii şi altor 
resurse materiale 
pentru culturile 
agricole.  
 

31.    9. La anexa nr.1 litera e) după 
punctul 3 se introduce un 
punct nou, pct.4 cu următorul 
cuprins: 
 
 

Nr. 
crt. Activităţi din agricultură 

„e) susţinerea structurilor asociative 
din agricultură şi industrie 
alimentară” 

4. susţinerea cheltuielilor 
necesare realizării 
programelor de promovare a 
produselor agroalimentare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a susţine şi 
produsele agricole 
procesate.  
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Deputat PSD – Vasile Mocanu 
Deputat PNL – Adrian Semcu  

32.   
 

ANEXA Nr.2  
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL 
VEGETAL 

pentru care se pot acorda forme de 
sprijin financiar 

 
Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul 
vegetal  

a) legume-fructe 
1.   Susţinerea costurilor pentru 

apa potabilă utilizată pentru 
spălarea legumelor şi 
fructelor în  procesul de 
pregătire pentru 
comercializare în stare 
proaspătă şi pentru procesare   

2.  Sprijin financiar pentru 
funcţionarea grupurilor de 
producători recunoscute, 
întocmirea planurilor de 
recunoaştere şi cofinanţarea 
fondurilor operaţionale 
înfiinţate de către grupurile de 
producători recunoscute 
preliminar şi de organizaţiile 
de producători recunoscute  

3. Susţinere financiară pentru 
implementarea Sistemului 
European de Bune Practici 
Agricole EUREPGAP în 
domeniul legumelor şi 
fructelor 

4.  Sprijin financiar pentru 
legumele produse în serele 
încălzite şi ciupercile de 
cultură produse în spaţii 
climatizate    

5.  Sprijin financiar pentru 

4. La anexa nr.2, litera a) va avea următorul 
cuprins: 

ANEXA Nr.2 
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL VEGETAL 
pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar 

 
 
 

Nr. 
crt. Activităţi din sectorul vegetal  

a) legume-fructe 
1.  susţinerea costurilor pentru apa potabilă utilizată pentru 

spălarea legumelor în procesul de pregătire pentru 
comercializare în stare proaspătă şi pentru procesare   

2. sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători 
recunoscute 

3. sprijin financiar pentru întocmirea planurilor de recunoaştere  
4. sprijin financiar pentru cofinanţarea fondurilor operaţionale 

înfiinţate de organizaţiile de producători  
5. susţinere financiară pentru implementarea Sistemului 

European de Bune Practici Agricole – EUREPGAP în 
domeniul legumelor şi fructelor şi implementarea sistemului 
de management al calităţii HCCP în spaţiile de prelucrare 
legume-fructe 

6. sprijin financiar pentru producţia marfă de legume recoltate şi 
livrate din serele încălzite şi pentru producţia marfă de 
ciuperci recoltate şi livrate din spaţiile climatizate 

7. sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate 
prelucrării industriale  

8. sprijin financiar pentru achiziţionarea de ambalaje şi alte 
materiale necesare ambalării legumelor şi fructelor pentru 
livrare în stare proaspătă  

9. sprijin financiar pentru tratamente fitosanitare în plantaţiile 
de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni 

10. sprijin financiar pentru suprafeţele de legume cultivate în 
câmp, sere reci şi solarii  

10. - Nemodificată   
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legumele şi fructele destinate 
prelucrării industriale  

6.  Sprijin financiar  pentru 
achiziţionarea de ambalaje şi 
materiale de reclamă     

33.   
 

ANEXA Nr.2  
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL 
VEGETAL 

pentru care se pot acorda forme de 
sprijin financiar 

 
Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul 
vegetal  

b) culturi de câmp 
1. procesarea fibrelor de in şi 

cânepă  
2.   susţinerea producţiei marfă la 

culturile de sfeclă de zahăr, 
orez, in şi cânepă pentru fibră, 
culturi energetice 
(biocarburanţi şi biomasă)  

5. La anexa nr.2, litera b) va avea următorul 
cuprins: 

ANEXA Nr.2 
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL VEGETAL 
pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar 

 
 

 
Nr. 
crt. Activităţi din sectorul vegetal  

b) culturi de câmp  
1.  „procesarea inului şi a cânepei pentru fibră  
2.  susţinerea producţiei marfă la culturile de sfeclă de zahăr, 

orez, in şi cânepă pentru fibră, culturi energetice 
(biocarburanţi şi biomasă)”  

11. La anexa nr.2 litera b), 
punctele 1 şi 2 vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Activităţi din sectorul vegetal  

„b) culturi de câmp 
1. Nemodificat  
2.  susţinerea producţiei marfă la 

culturile de sfeclă de zahăr, orez, in 
şi cânepă pentru fibră, şi/sau ulei, 
şi/sau alte utilizări industriale, 
soia convenţională, hamei, culturi 
energetice (biocarburanţi şi 
biomasă)” 

 
 
Deputat PSD – Vasile Mocanu 
Deputat PSD – Ioan Stan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru susţinerea 
culturilor 
deficitare.  
 

34.   
ANEXA Nr.2  

 
ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL 

VEGETAL 
pentru care se pot acorda forme de 

sprijin financiar 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul 
vegetal  

c)  sector viticol 
2. susţinerea costurilor aferente 

completării golurilor în 
plantaţiile viticole   

 
 
 
 
 
 

____________________ 

12. La anexa nr.2 litera c), 
punctul 2 va avea următorul 
cuprins: 

 

 
 

Nr. 
crt. Activităţi din sectorul vegetal  

„c)  sector viticol 
2. susţinerea producerii de material 

săditor viticol prebază, bază şi 
certificat” 

 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
legislaţiei 
europene în 
domeniu. 
Lucrarea propusă 
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Deputat PNL – Adrian Semcu  
Deputat PSD – Liviu Timar  

iniţial este greu de 
verificat prin 
sistemul 
implementat de 
APIA.  

35.   
 

_______________________ 

13. La anexa nr.3 litera a), 
după punctul 7 se introduc 
două noi puncte, pct.8 şi 9 cu 
următorul cuprins: 
 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul 
zootehnic  

„a) Susţinerea ameliorării populaţiilor 
de animale  

8 
 

 

achiziţionarea de animale de 
reproducţie cu mare valoare 
genetică din speciile bovine, 
ovine şi caprine 

9. sprijinirea operatorilor 
economici acreditaţi pentru 
efectuarea serviciilor 
zootehnice prin susţinerea 
unor credite pe termen mediu 
şi lung, pentru achiziţia de 
dotări tehnice specifice” 

 
Deputat UDMR – Szekely 
Csaba 
Deputat PNL – Adrian Semcu   

 
 
 
 
 
Pentru susţinerea 
îmbunătăţirii 
calităţii 
materialului 
genetic la 
efectivele de 
animale.   
Pentru buna 
funcţionare a 
serviciilor 
zootehnice prin 
sprijinirea în 
vederea obţinerii 
de credite pe 
termen mediu şi 
lung de către 
operatorii 
economici 
acreditaţi, pentru 
achiziţia de dotări 
tehnice specifice.  
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36.   
ANEXA Nr.3  

 
ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL 

ZOOTEHNIC 
pentru care se pot acorda forme de 

sprijin financiar 

 
Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul 
zootehnic  

b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii 
produselor de origine animală  

9. îmbunătăţirea calităţii şi a 
parametrilor de producţie în 
creşterea efectivelor de porcine 
şi păsări prin susţinerea 
producţiei de carne de porc şi 
pasăre – pui broiler şi a 
producţiei de ouă consum  

____________________ 

14. La anexa nr.3, litera b), 
punctul 9 va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul 
zootehnic  

„b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii 
produselor de origine animală  

9. îmbunătăţirea calităţii şi a 
parametrilor de producţie în 
creşterea efectivelor de bovine, 
porcine şi păsări prin susţinerea 
producţiei de carne de bovine, de 
porc şi pasăre – pui broiler şi a 
producţiei de ouă consum” 

 
 
Deputat PSD – Ioan Stan  
Deputat Independent – Mircia 
Giurgiu  

 
 
 
 
 
 
 
Pentru susţinerea 
producţiei de carne 
de bovine.  
 
 
 

37.   

____________________ 

15. La anexa nr.3 litera b) 
după punctul 11 se introduce 
un nou punct, pct.12 cu 
următorul cuprins: 
 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul 
zootehnic  

„b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii 
produselor de origine animală  

12. susţinerea dotării centrelor 
de colectare a laptelui, 
aparţinând unor structuri 
asociative, cu echipamente şi 
utilaje specifice desfăşurării 
activităţii de colectare, 
analiză şi păstrare a laptelui, 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru stimularea 
structurilor 
asociative de a 
achiziţiona 
echipamente şi 
utilaje specifice, în 
vederea organizării 
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materie primă în vederea 
livrării la unităţile de 
procesare” 

 
 
 
Deputat PD – Valeriu Tabără 
Deputat PNL – Adrian Semcu  

în bune condiţii a 
activităţilor de 
colectare, analiză 
şi păstrare a 
laptelui materie 
primă pentru 
livrarea la unităţile 
de procesare, în 
condiţii de calitate 
controlată.  

38.  ANEXA Nr.4  
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL DE 
ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 

pentru care se pot acorda forme de 
sprijin financiar 

 
Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul de 
îmbunătăţiri funciare  

a) asigurarea stării de funcţionare 
a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare  

3. executarea lucrărilor de 
punere în funcţiune de către 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare a 
infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare situate 
în cadrul teritoriului 
organizaţiilor de îmbunătăţiri 
funciare sau al federaţiilor de 
organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare şi care, din cauza 
stării de degradare, nu s-a 
putut transmite în 
proprietatea sau folosinţa 
acestora   

___________________ 

16. La anexa nr.4 litera a), 
punctul 3 va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul de 
îmbunătăţiri funciare  

„a) asigurarea stării de funcţionare a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare  

3. executarea lucrărilor de punere în 
funcţiune de către Administraţia 
Naţională a Îmbunătăţirilor 
Funciare a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare situate în 
cadrul teritoriului organizaţiilor 
de îmbunătăţiri funciare sau al 
federaţiilor de organizaţii de 
îmbunătăţiri funciare şi care, din 
cauza stării de degradare, nu s-a 
putut transmite în proprietatea 
sau folosinţa acestora, sau nu s-a 
preluat de acestea pe bază de 
proces verbal de predare-
primire”  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru a se 
reglementa 
regimul executării 
lucrărilor de 
punere în funcţiune 
de către ANIF a 
infrastructurii de 
îmbunătăţiri 
funciare sau a unor 
elemente ale 
acestei 
infrastructuri 
situate în cadrul 
teritoriului 
organizaţiilor de 
îmbunătăţiri 



0 1 2 3 4 

 

 21 

Deputat PNL – Adrian Semcu 
Deputat PNL – Ioan Hoban  
Deputat PNL – Ionel Palăr  

funciare sau al 
federaţiilor de 
organizaţii de 
îmbunătăţiri 
funciare care nu s-
a preluat de 
acestea pe bază de 
proces verbal de 
predare-primire.  

39.   
ANEXA Nr.4  

 
ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 
pentru care se pot acorda forme de 

sprijin financiar 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul de 
îmbunătăţiri funciare  

b) investiţii pentru modernizarea şi 
retehnologizarea infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare  

4.  modernizarea şi 
retehnologizarea 
infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare aflate 
în administrarea 
Administraţiei Naţionale a 
Îmbunătăţirilor Funciare şi 
situate în cadrul teritoriului 
organizaţiilor de îmbunătăţiri 
funciare sau al federaţiilor de 
organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare şi care, din cauza 
stării avansate de 
degradare, nu s-a putut 
transmite în proprietatea 
sau folosinţa acestora   

________________ 

17. La anexa nr.4 litera b), 
punctul 4 va avea următorul 
cuprins: 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul de 
îmbunătăţiri funciare  

„b) investiţii pentru modernizarea şi 
retehnologizarea infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare  

4. modernizarea şi retehnologizarea 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare situate în cadrul 
teritoriului organizaţiilor de 
îmbunătăţiri funciare sau al 
federaţiilor de organizaţii de 
îmbunătăţiri funciare şi aflate în 
proprietatea sau folosinţa 
acestora”  

 
Deputat PNL – Gheorghe 
Valeriu  
Deputat PD – Dumitru Puzdrea  

 
 
 
 
 
 
Pentru a se 
clarifica regimul 
lucrărilor de 
modernizare şi 
retehnologizare a 
infrastructurii de 
îmbunătăţiri  
funciare situate în 
cadrul teritoriului 
organizaţiilor de 
îmbunătăţiri 
funciare sau al 
federaţiilor de 
organizaţii de 
îmbunătăţiri 
funciare şi a se 
elimina 
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suprapunerea cu 
lucrările de punere 
în funcţiune a 
acestei 
infrastructuri aflate 
în administrarea 
ANIF.  

40.   6. La anexa nr.4 litera b), după punctul 4 se 
introduce un punct nou, pct.5 cu următorul 
cuprins: 
 

ANEXA Nr.4 
 
ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 

pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar 
 

 
 

Nr. 
crt. Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare  

5. „susţinerea costurilor cu energia pentru apa de irigaţii 
utilizată de asociaţii şi organizaţii ale utilizatorilor de apă” 

 
 

18. La anexa nr.4 litera b), 
după punctul 4 se introduce 
un punct nou, pct.5 cu 
următorul cuprins: 

ANEXA Nr.4 
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL DE 
ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 

pentru care se pot acorda forme de sprijin 
financiar 

 
Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul de 
îmbunătăţiri funciare  

5. „susţinerea costurilor cu energia 
pentru apa de irigaţii utilizată de  
asociaţii şi organizaţii ale 
utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii” 

 
 
Deputat PNL – Adrian Semcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
legislaţia specifică 
în vigoare. 
 

41.    19. La anexa nr.4, după 
litera b) se introduce litera 
c) cu două noi puncte, pct.6 
şi 7 cu următorul cuprins:  
 

Nr. 
crt. 

Activităţi din sectorul de 
îmbunătăţiri funciare  

„c) irigarea culturilor agricole 
6. plata către furnizorul de 

 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere că 
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energie electrică a costului 
energiei electrice de pompare a 
apei prin punctele de livrare a 
apei pentru irigarea culturilor 
agricole înfiinţate pe teritoriul 
asociaţiei şi organizaţiei 
utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii, în limita plafonului 
maxim la hectar, unitar la nivel 
naţional ,prevăzut de art.67 
alin.(4) din Legea 
îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
proporţional cu suprafaţa de 
teren irigată 

7. 
 
 
 

dobânzile, majorările de 
întârziere şi penalităţile de 
orice fel, calculate de Societatea 
Comercială de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei Electrice 
„Electrica” – S.A. pentru 
neachitarea la termenele 
scadente a costurilor cu energia 
electrică consumată pentru 
pomparea apei pentru irigaţii şi 
desecări de către Administraţia 
Naţională a Îmbunătăţirilor 
Funciare şi de către asociaţiile 
şi organizaţiile utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii, se suportă 
de la bugetul de stat, cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale pentru anul 
2007” 

 
 
Deputat PC – Nicolae Popa 
Deputat PSD – Ion Mocioalcă  

organizaţiile 
utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii 
nou-înfiinţate sau 
cele care nu au 
putut încheia 
contracte 
multianuale şi nu 
au plătit 
contribuţia proprie 
la tariful anual 
până la data de 31 
ianuarie nu sunt 
eligibile la 
acordarea de 
subvenţii de la 
bugetul de stat 
pentru acoperirea 
cheltuielilor cu 
energia electrică, 
care deţine 
ponderea cea mai 
mare în cadrul 
costurilor proprii 
de exploatare.  
 
 
 

42.  Art. 19. -  La data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă se abrogă Legea 

Nemodificat  Nemodificat   
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nr.454/2003 privind 
condiţiile generale pentru 
acordarea sprijinului 
financiar în agricultură şi 
silvicultură, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.829 
din 22 noiembrie 2003. 

43.    20. În cuprinsul ordonanţei de 
urgenţă sintagma „Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale” se 
înlocuieşte cu sintagma 
„Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale” 

Ca urmare a  
modificărilor 
survenite prin 
Hotărârea 
Guvernului nr. 19 
din 3 aprilie 2007 
privind 
modificarea 
structurii şi 
componenţei 
Guvernului.  

 
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 24 voturi pentru, 1 vot  împotrivă şi 0 abţineri. 

 
 

VICEPREŞEDINTE,         SECRETAR, 
     Adrian SEMCU                  Vasile MOCANU 
 
 
Întocmit: Consilier dr.Anton Păştinaru 
              Expert Florentin Oancea  



ANEXA Nr.1 
 
 

ACTIVITĂŢILE COMUNE DIN AGRICULTURĂ 
pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar 

 
Nr. 
Crt. Activităţi din agricultură 

a) creditarea investiţiilor pentru: 
1. organizarea şi funcţionarea laboratoarelor acreditate pentru efectuarea analizelor 

fizico-chimice ale produselor agroalimentare 
2.  reamenajarea unor suprafeţe de orezării  
3.  susţinerea plantaţiilor viticole, pomicole, de arbuşti fructiferi şi hamei tinere până la 

intrarea pe rod  
4. retehnologizarea fabricilor de bere şi suplimentare alimentare  
5. introducerea programelor de certificare a calităţii, sisteme bazate pe analiza 

riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), inclusiv seriile ISO, a sistemelor 
de urmărire şi de asigurare a respectării normelor de autenticitate în vederea 
comercializării 

6. dotarea tehnică (tractoare şi utilaje) pentru producerea răsadului, cultivarea, 
recoltarea, sortarea, împachetarea/balotarea tutunului, precum şi instalaţii de uscare 
a tutunului 

7. dotarea tehnică pentru cultivare, recoltare, uscare, condiţionare, ambalare, 
depozitare, prelucrare, procesare, măsurare, analiza, cercetarea şi controlul 
parametrilor fizici, chimici şi microbiologici, pentru ventilaţie şi filtrare a aerului în 
spaţiile de procesare a plantelor medicinale şi aromatice în diferite forme de 
utilizare, inclusiv predozate  

8. centre de mecanizare şi/sau asociaţii pentru mecanizare specializate pentru servicii 
în agricultură 

9. brutării, inclusiv mijloace de transport specializate  
10. distilării pentru ţuică şi rachiuri de fructe, inclusiv mijloace de transport 
11. exploataţii de animale de blană, inclusiv achiziţia de material biologic (nurci, 

dihori, vulpi argintii, vulpi polare, nutrii şi iepuri) 
12. cabinete private sanitare veterinare – construcţie şi dotare 
13. fabrici de nutreţuri combinate (de până la 10 t/h) 
14. achiziţionarea de animale de reproducţie cu mare valoare genetică din speciile 

bovine, porcine, ovine, caprine şi păsări  
15. achiziţii necesare preluării, modernizării şi/sau înfiinţării fermelor 
16. instalaţii fixe sau mobile pentru producerea de energii alternative  
17. susţinerea producerii de material săditor bază pentru plantaţii mamă furnizoare 

ramuri altoi, coarde altoi, plantaţii marcotice, portaltoi pentru înfiinţarea 
pepinierelor pomicole, viticole şi dendrologice 

  
18. susţinerea producerii de material săditor certificat pentru pomi, arbuşti fructiferi, 

stoloni pentru căpşunării şi/sau material săditor pentru hamei, cartof şi plante 
medicinale şi aromatice  

19. unităţi noi sau modernizarea unităţilor existente necesare depozitării produselor 
agroalimentare şi refacerea infrastructurii pieţelor 
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b) susţinerea depozitării producţiei agricole  

1.  susţinerea unor cheltuieli de depozitare a produselor agricole 
c) susţinerea programelor de promovare a produselor agricole  

1. susţinerea promovării produselor agricole din sectorul vegetal şi zootehnic  
d) susţinerea intrării şi operării pe bursă a producătorilor/comercianţilor  

1.  susţinerea unor costuri privind intrarea şi operarea pe bursă 
e) susţinerea asociaţiilor profesionale din agricultură 

1.  susţinerea participării şi organizării de expoziţii, târguri, concursuri, pentru 
asociaţiile profesionale din agricultură 

2. susţinerea achiziţionării de către asociaţii profesionale din agricultură de aparatură 
IT, software, bază de date 

3.  susţinerea asociaţiilor în vederea participării la organizaţiile constituite la nivelul 
Uniunii europene  

f) susţinerea unor costuri de producţie  
1.  susţinerea energiei termice şi electrice pentru culturile realizate în sere şi solarii 

încălzite  
2.  subvenţionarea motorinei pentru lucrările din agricultură  
3.  subvenţionarea rovignetelor pentru agricultură  

g) susţinerea dobânzii creditelor pentru investiţii  
1.  subvenţionarea dobânzii creditelor pentru investiţii  
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Anexa nr.2  
 
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL VEGETAL 
pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar 

 
 

Nr. 
crt. Activităţi din sectorul vegetal  

a) legume-fructe 
1.   Susţinerea costurilor pentru apa potabilă utilizată pentru spălarea legumelor şi 

fructelor în  procesul de pregătire pentru comercializare în stare proaspătă şi pentru 
procesare   

2.  Sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători recunoscute, 
întocmirea planurilor de recunoaştere şi cofinanţarea fondurilor operaţionale 
înfiinţate de către grupurile de producători recunoscute preliminar şi de 
organizaţiile de producători recunoscute  

3. Susţinere financiară pentru implementarea Sistemului European de Bune Practici 
Agricole EUREPGAP în domeniul legumelor şi fructelor 

4.  Sprijin financiar pentru legumele produse în serele încălzite şi ciupercile de cultură 
produse în spaţii climatizate    

5.  Sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate prelucrării industriale  
6.  Sprijin financiar  pentru achiziţionarea de ambalaje şi materiale de reclamă    

b) culturi de câmp 
1. procesarea fibrelor de in şi cânepă  
2.   susţinerea producţiei marfă la culturile de sfeclă de zahăr, orez, in şi cânepă pentru 

fibră, culturi energetice (biocarburanţi şi biomasă) 
c) sector viticol 

1.   susţinerea costurilor aferente autorizării plantaţiilor viticole pentru producerea 
strugurilor de vin cu denumire de origine controlată, certificării şi marcării vinurilor 
cu denumire de origine controlată 

2. susţinerea  costurilor aferente completării golurilor în plantaţiile viticole 
3.  susţinerea  costurilor aferente aplicării tratamentelor fitosanitare în plantaţiile 

viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin, inclusiv pentru vinuri cu 
denumire de origine controlată 

d) tutun  
1. susţinerea achiziţionării instalaţiilor de uscare destinate îmbunătăţirii calităţii 

tutunului din soiurile de tutun care se încadrează în grupa tutunurilor flue-cured 
2. susţinerea programelor de introducere a tehnologiilor performante de producere de 

răsaduri de tutun 
3. susţinerea producţiei marfă la cultura de tutun  
4. susţinerea calităţii tutunului prin acordarea unei prime în cuantum de 65% din 

prima acordată de Uniunea Europeană în cadrul schemei de ajutorare prevăzută în 
organizarea comună de piaţă  

e) hamei  
1. susţinerea introducerii sistemului de certificare în vederea denumirii de origine a 

hameiului  
2. susţinerea producţiei de hamei cu un conţinut ridicat în acizi alfa şi la cerinţele de 
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calitate stabilite prin contract  
f) cartof  

1. susţinerea costurilor pentru producerea cartofului, din soiuri specifice la parametrii 
de calitate solicitaţi pentru procesare  

2. programe pentru susţinerea financiară a asanării virotice în zonele închise  
3. sprijinirea producţiei de cartof pentru industrializare la calitatea şi cerinţele 

specifice normelor tehnice de procesare stabilite prin contracte  
g) plante medicinale şi aromatice  

1. susţinerea producţiei de plante medicinale şi aromatice realizate în condiţiile de 
calitate stabilite prin contract  

2.  susţinerea programelor de preluare a unor plante din flora spontană în cultură  
3. susţinerea programelor de condiţionare, prelucrări intermediare şi finite a plantelor 

medicinale şi aromatice prezentate spre utilizare, inclusiv în forme predozate: 
ceaiuri, capsule, comprimate, tincturi, extracte, siropuri, soluţii, uleiuri esenţiale, 
unguente, precum şi obţinerea de uleiuri volatile  

h) flori plante dendrologice şi ornamentale  
1. sprijin pentru producţia de flori, plante dendrologice şi ornamentale în câmp, în 

spaţii protejate sau amenajate  
2. susţinerea realizării sistemului de monitorizare a preţurilor: preţuri la import, preţuri 

practicate pe pieţele reprezentative şi pe piaţa internă compatibil cu sistemul 
comunitar  

3. Sprijin pentru acoperirea costurilor energetice în sere şi spaţii protejate  
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ANEXA Nr.3  
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL ZOOTEHNIC 
pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar 

 
Nr. 
crt. Activităţi din sectorul zootehnic  

a) Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale  
1. conducerea registrelor genealogice la speciile şi rasele de animale  
2. efectuarea controlului oficial al performanţelor de producţie la speciile de animale  
3.  efectuarea analizei calităţii produselor animaliere în vederea evaluării genetice a 

animalelor  
4. elaborarea şi întreţinerea sistemului informatic, constituirea bazelor de date şi 

estimarea valorii de ameliorare a animalelor 
5. introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor şi practicilor 

moderne de reproducţie la speciile de animale  
6.  susţinerea cheltuielilor de testare a masculilor de reproducţie la speciile de animale  
7. susţinerea cheltuielilor pentru efectuarea testului naţional de disecţie pentru  

autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine conform 
Sistemului de clasificare EUROP şi pentru stabilirea formulei matematice de calcul 
al procentului de ţesut muscular  în carcasă, pentru porcinele din România 

b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animală  
8. îmbunătăţirea  calităţii producţiilor de carne prin susţinerea financiară a 

implementării sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine 
9. îmbunătăţirea calităţii şi a parametrilor de producţie în creşterea efectivelor de 

porcine şi păsări prin susţinerea producţiei de carne de porc şi pasăre – pui broiler şi 
a producţiei de ouă consum  

10.  îmbunătăţirea calităţii şi igienei laptelui de vacă destinat procesării pentru atingerea 
standardelor de calitate din Uniunea Europeană  

11. îmbunătăţirea calităţii producţiei de miere prin susţinerea familiilor de albine  
c) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii producţiei obţinute pe pajişti 

12. achiziţionarea de seminţe, fertilizanţi şi lucrări de sporire a potenţialului de 
producţie al solului  

d) Susţinerea măsurilor pentru producerea şi comercializarea produselor apicole  
13.  asistenţă tehnică a apicultorilor sau grupurilor de apicultori, cu scopul îmbunătăţirii 

condiţiilor de producţie  
14. susţinerea achiziţionării de medicamente în vederea combaterii varioozei  
15. raţionalizarea transhumanţei prin achiziţionarea de platforme apicole noi  
16.  susţinerea laboratoarelor autorizate care efectuează analizele proprietăţilor fizico-

chimice ale mierii prin sprijinirea investiţiilor realizate  
17.  susţinerea repopulării în stupi pe teritoriul naţional prin achiziţionarea mătcilor din 

rasa autohtonă  
18.  susţinerea colaborării formelor asociative din domeniu cu organisme specializate în 

realizarea programelor de cercetare aplicată în domeniul apiculturii şi produselor 
apicole  

 
 

 



0 1 2 

 

 30

ANEXA Nr.4  
 

ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 
pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar 

 
Nr. 
crt. Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare  

a) asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare  
1. menţinerea în funcţiune, prin realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum 

şi asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în 
cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare  sau al federaţiilor de 
organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora  

2. executarea lucrărilor de aducere în stare de funcţiune a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri 
funciare sau al federaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau 
folosinţa acestora  

3. executarea lucrărilor de punere în funcţiune de către Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul 
teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii 
de îmbunătăţiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite 
în proprietatea sau folosinţa acestora  

b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare  

4.  modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în 
administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare şi situate în 
cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de 
organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi care, din cauza stării avansate de degradare, 
nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţa acestora  
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ANEXA Nr.5  
 

ACTIVITĂŢILE DE ORGANIZARE ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI 
pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar  

 
Nr. 
crt. Activităţi de organizare şi amenajarea teritoriului  

a) Susţinerea cheltuielilor pentru realizarea studiilor şi proiectelor de organizare şi 
amenajarea teritoriului  

1.  studii de prefezabilitate 
2. sondaje şi statistici în mediul rural pentru determinarea opiniei publice locale 
3. promovarea şi mediatizarea măsurilor de organizarea şi amenajarea teritoriului în 

scopul optimizării exploataţiilor agricole şi a activităţilor economice din mediul 
rural şi a dezvoltării rurale 

4. realizarea, actualizarea şi gestionarea Sistemului informaţional în agricultură şi 
silvicultură (SIAS) pe unitatea administrativ teritorială   

5. studii de fezabilitate şi proiecte tehnice de organizarea şi amenajarea teritoriului  
b) Susţinerea implementării, în condiţiile legii, a proiectelor de organizarea şi 
amenajarea teritoriului, din proiectele de organizare a teritoriului 

6.  comasarea terenurilor fragmentate 
7. rectificarea hotarelor parcelelor comasate 
8. dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii rurale cuprinse în proiectele de 

organizarea şi amenajarea teritoriului  
9. amenajarea/reamenajarea conform datelor şi cuprinse în SIAS a terenurilor acide, 

alcalice, nisipoase, etc. 
10.  măsuri agropedoameliorative, de nivelare, de desţelenire, de prevenire a eroziunii 

solului   
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