
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art.19 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea 

unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 
 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
 

Articol unic. Alineatul (7) al articolului 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează:  
 „(7) Suma alocată ajutorului  de stat pentru anul 2020 este de maximum 65.000 mii lei, din care 
30.000 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 35.000 mii lei pentru 
speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.” 

 
 
 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

Ludovic ORBAN 
 



 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art.19 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 
 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

 La articolul 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, 
cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute sumele alocate 
pentru anii 2015 – 2020. La la art.19 este prevăzută suma  alocată pentru 
anul 2020, respectiv maximum 54.048 mii lei, din care 25.012 mii lei 
pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 29.036 mii 
lei pentru speciile ovine şi caprine. 
 
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor 
administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, 
precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii 
genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. 
 
Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate 
întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, 
persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de 
producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul creșterii animalelor. 
 
Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor menționate 
anterior este: 
a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi 
menţinerii registrelor genealogice; 
b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în 
numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a 
randamentului genetic al şeptelului. 
 
Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători 
de animale care prestează serviciile menționate anterior, acreditate de 
către Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. 
Constantinescu" pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice 
ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a 
raselor de animale. 
De asemenea, solicitanţii trebuie să încheie cu beneficiarii, crescători de 
animale, cărora le prestează serviciile menționate anterior contracte care 
să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi 
tariful acestora. 
 

2. Schimbări preconizate Având în vedere deblocarea sumei reținute potrivit prevederilor art.21 
alin.(5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 



modificările și completările ulterioare, și ale art.33 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor 
măsuri bugetare, prin prezentul proiect se stabilește valoarea totală 
maximă a ajutorului de stat, pentru anul 2020, respectiv 65.000 mii lei, 
care se încadrează în plafonul aprobat pentru perioada 2015 – 2020. 
Repartizarea sumelor pe specii se realizează proportional cu sumele 
solicitate prin cererile inițiale anuale, respectiv 30.000 mii lei pentru 
speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, și 35.000 mii lei pentru 
speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita 
prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale pentru anul 2020. 

3. Alte informaţii  (**) Nu este cazul 
Secţiunea a 3-a  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul 
macroeconomic 
 

Producţiile obţinute de la rasele ameliorate asigură materia primă pentru 
industria alimentară şi siguranţa alimentară a populaţiei. 
 

11. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Obţinerea unor producţii de calitate creează premisele dezvoltării şi 
extinderii mediului de afaceri în spaţiul rural. 
 

21. Impactul asupra 
sarcinilor administrative Nu este cazul 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

 Toţi beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile 
mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de 
produse agricole. 
 

 
3. Impactul social 

Îmbunătăţirea performanţelor la rasele de animale conduce la creşterea 
veniturilor crescătorilor de animale, şi, în consecinţă, la îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă şi viaţă a acestora.  
 

4. Impactul asupra 
mediului (***) 

Asigurarea respectării măsurilor de biosecuritate cu impact asupra 
condiţiilor de protecţie a mediului. 

5. Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  
Suma prevăzută în proiectul de act normativ, respectiv 65.000 mii lei, se suportă de la bugetul de  
stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020 şi este  
prevăzută la capitolul 83.01 ”Agricultură, Sivicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, Titlul 40 
„Subvenţii”, art.40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”. 

- 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 profit       
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

      

(i) contribuţii de 
asigurări 

      

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

      

a) buget de stat, din 
acesta: 

      

(i) cheltuieli de 
personal 

      

(ii) bunuri şi servicii 
(iii) active nefinanciare 

      

b) bugete locale:       
(i) cheltuieli de 
personal 

      

(ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

      

(i) cheltuieli de 
personal 

      

(ii) bunuri si 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 si/sau 
cheltuielilor bugetare 

        

7. Alte informaţii Resursele financiare necesare acordării schemei de ajutor de stat se  
asigură în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această  
destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 



Secţiunea a 5-a  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei 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; 
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

Nu este cazul 
 

11. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 
 

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare 

Nu este cazul 
 

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 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției europene a 
drepturilor omului şi ale protocoalelor adiționale la aceasta, 
ratificate de România, precum si cu jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului. 

Secţiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul de act normativ a fost elaborat de reprezentanţi ai 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu 
reprezentanţi ai asociaţiilor de crescători de animale. 
Au avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei pentru Dialog Social 
din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu participarea 
reprezentanţilor confederaţiilor sindicale şi ai patronatelor din 
domeniul agriculturii. 

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 

Nu este cazul 

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

 
 
 
 
Nu este cazul 



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 

 
 
 
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 

 
 
Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ și 
Consiliul Economic și Social. 
  

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 elaborării 
proiectului de act normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată. 
 

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 a 8-a  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 

Proiectul de act normativ se implementează de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură şi reţeaua sa teritorială. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 
 



În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea art.19 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, pe care îl 
supunem spre adoptare. 
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	HG modif HG 1179 -sume
	NF la HG modif HG 1179 -sume
	Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile menționate anterior, acreditate de către Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a raselor de animale.


