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INTRODUCERE 

Prof. dr. Dinu GAVRILESCU, 
membru corespondent al Academiei 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
director al Institutului de Economie Agrară 

 
Statutul de ţară asociată al României, invitaţia adresată de Uniunea Euro-

peană în decembrie 1999 de a începe negocierile de aderare, precum şi decizia 
politică cu largă susţinere naţională sunt elementele care fac la această oră ca 
subiectul cel mai actual în reforma economică să fie transformările presupuse 
pentru a putea face funcţională şi compatibilă economia României în mecanismul 
Uniunii Europene. Trei paliere sunt majore în pregătirea acestui proces: legislativ, 
instituţional şi al compatibilităţii economice, în general. 

Palierul compatibilităţii economice reprezintă exprimarea sănătăţii unei 
economii şi este pentru România echivalent cu parcurgerea unui drum lung şi 
greu de reforme unde întârzierea privatizării, nefuncţionarea economiei de piaţă şi 
ezitările politicilor de reforme sunt principalele piedici în calea procesului legislativ 
şi instituţional. Lucrurile par simple deoarece, aparent, adoptarea unor acte nor-
mative sistemice presupune un efort în special al administraţiei. În realitate, lu-
crurile sunt mai complicate, fiind necesară o activitate de comensurare şi asumare 
a efectelor, precum şi de adaptare a economiei la noul sistem. Mecanismele de 
funcţionare impun şi compatibilitatea instituţională atât ca suport al schimbării, cât 
şi ca instrument al noului sistem legislativ. Prezentul demers îşi propune să 
clarifice în oarecare măsură aceste aspecte.  

Studiul inventariază cadrul legislativ şi instituţional existent în statele mem-
bre ale Uniunii Europene şi în România, precum şi gradul de convergenţă al aces-
tora în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană. Cele două paliere - 
legislativ şi instituţional - sunt analizate pentru o serie de produse şi categorii de 
produse agroalimentare: cereale, oleaginoase, culturi proteice, in şi cânepă, le-
gume şi fructe, flori, hamei, vin, zahăr, lapte şi produse lactate, carne (de vită, de 
porcine, de pasăre şi de oaie), peşte şi viermi de mătase. Documentarea pentru 
acest studiu are la bază activitatea depusă în multitudini de programe Phare, din 
care cele mai recente sunt: Programul Phare RO 9804.03.01 “Aderarea la Uni-
unea Europeană şi reforma politicii agricole” derulat în Ministerul Agriculturii şi Ali-
mentaţiei şi Programul Phare RO 9706.01.02 derulat în Institutul European din 
România. La aceste activităţi se adaugă o muncă susţinută de cercetare-docu-
mentare, precum şi eforturile depuse de autori la sesiunile de screening de la Bru-
xelles. Munca de pregătire şi elaborarea lucrărilor s-a realizat cu participarea efec-
tivă a specialiştilor din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, din Direcţia Generală 
de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională, Direcţia Generală pentru 
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Strategii, Sinteze, Politici Agroalimentare şi Politici Comerciale, Grupele de lucru 
pe produse şi experţi ai UE. 

Echipa de elaborare a strategiilor pe produse (pe care se bazează de fapt 
capitolul 4 “Armonizarea instituţională necesară implementării PAC”) a fost 
coordonată de dr. Simon Davis (The Scottish Agricultural College, Marea Britanie) 
şi s-a compus din: Victoria Burtea, Iulia Cârciumaru, Roxana Gârbea, Mihaela 
Luca, Veronica Staicu şi Daniela Şuteu. Autorii mulţumesc şi pe această cale 
tuturor celor care şi-au adus contribuţia la acest demers. 

Aderarea la Uniunea Europeană presupune o adoptare a politicilor şi men-
talităţilor existente, dar şi o modificare structurală: legislativă, economică, de pro-
ducţie, tehnologică, informaţională etc. şi nu în ultimul rând instituţională. Studiul 
vizează identificarea punctelor convergente şi a celor sensibile în eforturile de 
armonizare legislativă şi instituţională a agriculturii româneşti. Amendamentele 
legislative propuse şi viziunea asupra procesului de armonizare instituţională sunt 
propuneri ale autorilor, bazate pe elaborări anterioare, dar care se doresc a fi cât 
mai obiective, ele fiind rezultatul analizei comparative a situaţiilor existente în 
Uniunea Europeană şi România, în calitate de ţară candidată la aderare. 



1. P.A.C. ŞI POLITICA AGRICOLĂ 
ROMÂNEASCĂ 

Dr. Daniela GIURCĂ, 
secretar ştiinţific, 

Institutul de Economie Agrară 

1.1. Politica Agricolă Comună (PAC) 
PAC a fost prima politică elaborată de Comunitatea Economică Europeană, 

fiind de fapt chiar “propulsorul” unificării europene, înainte de a deveni, datorită 
costurilor financiare extrem de importante, “victima” propriului său succes. În 1962 
s-a elaborat primul pachet de măsuri legislative agricole referitoare la crearea a 
şase organizaţii comune de piaţă referitoare la cereale, carne de porc şi de pasă-
re, ouă, vin, fructe şi legume. După această dată a urmat o perioadă de tranziţie 
care s-a finalizat în anul 1967 prin consolidarea pieţei unice pentru cereale, carne 
de porc, ouă, carne de pasăre, seminţe oleaginoase, urmată în 1968 de piaţa uni-
că a produselor lactate, a cărnii de bovine şi a produselor procesate din fructe şi 
legume. La acea vreme agricultura se situa pe o poziţie importantă1 în totalul 
populaţiei ocupate, iar realizarea unei pieţe agricole comune era considerată o e-
tapă indispensabilă pentru ameliorarea diviziunii muncii (prin exploatarea avanta-
jelor comparative), scăderea preţurilor la consumator şi transferurile de resurse 
provenite din profit din sectorul agricol spre sectorul industrial. O dată ce Piaţa 
Comună a început să funcţioneze a apărut şi necesitatea ajustărilor. “Planul 
Mansholt” - fiind primul memorandum care propunea reforma PAC (1968) - a fost 
unul dintre exemplele remarcabile prin care s-a încercat rezolvarea problemelor 
de început cu care s-a confruntat agricultura. Politica de preţuri (în special garan-
tarea acestora) a indus excedente pe piaţă mai ales la cereale şi produse lactate. 
Aceste excedente au fost imediat absorbite prin intervenţie publică, fapt care a de-
terminat, firesc, o creştere a cheltuielilor bugetare. În consecinţă, cheltuielile de 
susţinere a pieţelor în cele şase state membre s-au multiplicat de patru ori în nu-
mai opt ani (1960-1968).  

În anii ‘80, veniturile agricultorilor erau relativ modeste comparativ cu alte 
sectoare economice, existând disparităţi notabile la nivel regional şi la nivelul sis-
temelor de producţie, ceea ce confirma ipotezele Raportului Mansholt. În conse-
cinţă Comunitatea Europeană a ales o cale mai puţin dură de reformare a PAC. 
“Carta verde” a acestor reforme (1985) prevedea reducerea protecţionismului şi 
practicarea unei politici de preţuri interne care să permită apropierea de cele mon-
diale (cel puţin la câteva produse), îngheţarea cheltuielilor bugetare şi ajustarea 

                                            
1 Comunitatea Europeană dispunea la acea dată de 65 de milioane de hectare, 17,5 milioane 

de agricultori care trebuiau să hrănească 150 milioane de persoane, comparativ cu SUA care 
dispunea de 400 milioane de hectare şi 4 milioane de agricultori care trebuiau să hrănească 
200 de milioane de oameni (Adrien Ries, L’ABC du Marché commune agricole, 1978). 
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preţurilor de bază în funcţie de excedente. În 1988, Consiliul European a impus o 
disciplină bugetară (prin care se limita creşterea cheltuielilor) însoţită de o serie de 
măsuri sectoriale care să o susţină şi să o completeze2. 

La sfârşitul anilor ‘80, necesitatea unor reforme radicale ale PAC era din ce 
în ce mai evidentă, datorită, în primul rând, constrângerilor de ordin intern (politica 
de preţuri era insuficientă pentru a resorbi creşterea stocurilor şi reducerea 
cheltuielilor bugetare) şi, în al doilea rând, datorită constrângerilor externe - pro-
babil cele decisive - exprimate la negocierile GATT. Reforma propusă în 1992 de 
Ray Mac Sharry a vizat mai întâi sectorul cerealier3. Principalele obiective ale 
acestei reforme au fost: reglarea ofertei de produse prin mecanisme de piaţă; 
reducerea cheltuielilor bugetare; alocarea decuplată de producţie a subvenţiilor 
(ajutoarelor)4; generalizarea sistemului de cote de producţie (limitarea producţiei 
subvenţionate prin cote stabilite după performanţele producţiilor anterioare); o 
reducere substanţială a preţurilor administrative; acordarea de plăţi compensatorii 
(necesare datorită reducerii preţurilor) prin acordarea de sprijin decuplat de 
producţie, dar în funcţie de suprafaţă şi cap de animal; mecanismele PAC să 
conţină şi elemente care să determine protecţia mediului înconjurător; facilitarea 
încheierii negocierilor GATT a Rundei Uruguay, imposibil de realizat fără reforma 
PAC. Aceste obiective s-au realizat printr-un pachet legislativ adecvat, prin care 
reducerea graduală a preţurilor (cu cel puţin 35%) se compensa cu plăţi 
decuplate, alocate pe hectar (pentru culturile din terenul arabil) şi pe cap de 
animal (pentru carnea de vită şi lapte), condiţionate de respectarea legii şi a 
protecţiei mediului înconjurător.  

Reforma din 1992 a avut efecte pozitive şi a permis corectarea unor defici-
enţe anterioare induse de PAC. A permis absorbţia unor importante excedente 
agricole şi a ameliorat veniturile agricultorilor (datorită plăţilor directe). Cu toate 
acestea, s-a constatat că reforma din 1992 era insuficientă şi inducea diferenţe 
mari la nivel regional şi între producători, datorită sprijinului acordat disproporţio-
nat. Regiunile bogate beneficiau de susţinere în detrimentul zonelor şi producăto-
rilor mai puţin favorizaţi. De asemenea, problema excedentelor era încă nerezol-
vată mai ales la unele produse (carne de vită, brânzeturi şi lapte praf). Începerea 
noilor negocieri OMC a reliefat din nou faptul că politica agricolă comună trebuia 
să se ajusteze la cerinţele marilor “actori” de pe pieţele agricole mondiale (SUA). 
Prin urmare, necesitatea creării unui nou cadru de dezvoltare rurală, ca principal 
punct de pornire în refacerea reţelei economice şi sociale din mediul rural, a 
devenit indispensabil. Elaborarea şi punerea în practică a unei politici de 

                                            
2 De exemplu, aplicarea regimului cotelor şi a coresponsabilităţii prin autofinanţare, care iniţial s-

a dovedit funcţional pentru sectorul zahăr şi care s-a extins în 1984 şi la alte produse: lapte şi 
produse lactate. 

3 Acest sector s-a văzut în primul rând pus în faţa imposibilităţii de a profita de creşterea cererii 
pentru furaje din Europa datorită preţurilor interne ridicate la cereale şi a concurenţei cu sub-
stituenţii importaţi fără taxe, iar în al doilea rând, s-a confruntat cu dificultăţi datorită presiunilor 
externe, exercitate de SUA la negocierile GATT prin care se urmărea contracararea creşterii 
cotei pe piaţa mondială a cerealelor din UE.  

4 Deoarece unii producători agricoli (din Olanda de exemplu) ar fi putut profita în mod substan-
ţial de preţurile mici ale furajelor. 
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dezvoltare rurală – globală şi coerentă – au devenit, o dată cu ultima reformă PAC 
(Agenda 2000), “al doilea pilon” al politicii agricole comune. 

În conformitate cu Agenda 2000 obiectivele PAC sunt următoarele: continu-
area proceselor de reformă începute în 1992 prin reducerea preţurilor şi creşterea 
valorii plăţilor compensatorii; îmbunătăţirea competitivităţii produselor din UE prin 
scăderea preţurilor; garantarea siguranţei şi calităţii alimentelor pentru consuma-
tori prin îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor agricole; îmbunătă-
ţirea sistemului de producţie prin protejarea mediului înconjurător şi respectarea 
condiţiilor de bunăstare pentru animale printr-o politică mai exigentă în acest 
sens; integrarea componentei de mediu în instrumentele şi obiectivele politicii 
agricole comune; introducerea în cadrul PAC a unei politici complexe de dez-
voltare rurală, care să permită asigurarea unor venituri stabile şi unui standard de 
viaţă echitabil pentru populaţia ocupată în agricultură, să creeze oportunităţi şi 
alternative de angajare ale fermierilor şi familiilor lor; simplificarea legislaţiei; 
flexibilitate în domeniul alocării sprijinului PAC în statele membre. 

Mecanisme actuale 

Culturi în teren arabil 
Importanţa politicii PAC pentru cereale, oleaginoase, leguminoase boabe şi 

plante de fibră se explică prin faptul că deşi ponderea acestora în valoarea totală 
a producţiei agricole în UE este de circa 10%, ponderea cheltuielilor destinate 
susţinerii lor se ridică la 42% din fondurile FEOGA.  

Sprijinirea producătorilor are ca obiectiv stabilizarea pieţei şi se bazează pe 
un sistem de preţuri de intervenţie garantate şi preţuri “prag” (pentru importuri), un 
set amplu de reglementări referitoare la standarde de calitate şi detalii tehnice 
pentru importul şi exportul de produse cerealiere, protecţie vamală, refinanţări la 
export5 şi un sistem de intervenţie publică (prin achiziţionarea surplusului produc-
ţiei de cereale prin agenţii de intervenţie).  

Politica din acest sector a avut consecinţe avantajoase pentru producători: 
datorită preţurilor stimulative acordate, au crescut şi veniturile acestora. În acelaşi 
timp însă, a existat şi o latură negativă: creşterea importantă a productivităţii a dus 
în mod evident la creşterea producţiei şi implicit, a cantităţilor cumpărate prin 
intervenţie publică, generatoare de cheltuieli bugetare.  

Folosirea subvenţiilor pentru export a generat tensiuni în derularea schim-
burilor comerciale internaţionale. Din acest motiv s-a impus o reducere a preţu-
rilor, măsură care trebuia completată de o alta care să compenseze pierderile 

                                            
5 Pentru a realiza acest lucru, mărimea taxelor pentru import şi a restituţiilor la export a variat in-

vers proporţional cu preţul cerealelor de pe piaţa mondială. Deşi preţul pe piaţa internă a fost 
în general mai mare decât preţul de pe piaţa mondială, o situaţie conjuncturală din anii ’70 a 
făcut ca preţul cerealelor să coboare sub nivelul celui de pe piaţa mondială, favorizând astfel 
exportul. Această conjunctură a impus aplicarea unei politici de restricţionare a exporturilor. 
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iminente ale producătorilor. Aceasta s-a făcut prin introducerea unui sistem de 
plăţi directe per hectar pentru anumite culturi.  

Plăţile directe pentru suprafeţe arabile variază între statele membre, calcu-
lându-se în funcţie de valoarea medie a producţiilor din trecut. Orice fermier care 
cultivă o suprafaţă mai mare de 0,3 ha cu culturi eligibile sau care deţine teren ce 
poate fi scos din producţie poate solicita acordarea plăţilor directe. Probabil acest 
sistem de plăţi va fi introdus gradual, pe parcursul perioadei de tranziţie şi în ţările 
care vor adera la UE (ceea ce constituie un dosar extrem de sensibil în cadrul 
negocierilor pentru aderare).  

Aplicarea acestor plăţi directe pe suprafaţă în statele membre este conside-
rată ca fiind de o complexitate aparte. Statele membre trebuie să deţină o bază de 
date prin care să localizeze suprafaţa fiecărui teren. Fermierii trebuie să com-
pleteze cereri detaliate prin care să se identifice culturile amplasate pe fiecare 
suprafaţă de teren. Statelor membre li se cere, de asemenea, să monitorizeze 
strict aceste suprafeţe, prin efectuarea de controale riguroase pentru a verifica 
dacă solicitările conţinute în cereri sunt corecte, în scopul evitării fraudelor. 
Aceasta implică o combinaţie între vizitele de monitorizare la nivel de fermă şi 
supravegherea prin satelit. Pentru a putea solicita plăţile pe suprafaţă şi pentru a 
se conforma regulamentelor, fermierii trebuie să deţină sisteme de contabilitate 
destul de sofisticate. 

Oricare producător de cereale are dreptul să furnizeze grâu, grâu dur, 
secară, orz, porumb şi sorg centrelor de intervenţie autorizate, iar agenţiile de in-
tervenţie sunt obligate să achiziţioneze aceste producţii. Mecanismul de interven-
ţie funcţionează numai în anumite perioade ale anului din afara perioadei de re-
coltare. Fiecare cantitate livrată trebuie să fie de cel puţin 80 de tone (sau 10 tone 
de grâu dur), iar cerealele trebuie să respecte standarde stricte de calitate. 

Preţul de intervenţie (acelaşi pentru toate cerealele) a fost redus conside-
rabil de către diferitele reforme ale PAC, iar în perioada următoare, conform 
deciziilor din Agenda 2000, se presupune că reducerea va continua. Preţul de 
intervenţie este de 101,31 euro per tonă începând cu anul de piaţă 2001/2002, 
comparativ cu 110, 25 euro în anul precedent. Se speră că acest preţ va egala pe 
termen mediu preţul de pe piaţa mondială. Preţul se aplică tuturor cerealelor 
eligibile. Impactul potenţial al acestui sprijin acordat prin preţuri este mai mare 
pentru culturi ca orzul şi orezul, comparativ cu grâul, care are de obicei un preţ de 
piaţă mai mare decât celelalte cereale. Subvenţiile pentru export sunt folosite la 
nevoie, deşi necesitatea acestora scade pe măsură ce preţurile cerealelor în 
interiorul UE se reduc.  

Carne de vită şi viţel 
Politica Agricolă Comună prevede în acest sector un sistem de preţuri de in-

tervenţie, preţuri prag la import şi refinanţarea exporturilor, un sistem de subvenţii 
prin plăţi directe la producători pentru animalele eligibile şi un set larg de regle-
mentări referitoare la standardele de calitate, precum şi o serie de detalii tehnice 
referitoare la importuri şi exporturi. 
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Şi acest regim a fost supus în timp reformărilor, prin diminuarea sprijinului 
acordat producătorilor de carne de vită, concretizat prin reducerea preţurilor şi prin 
introducerea plăţilor directe. Această politică (reformată) va deveni operaţională în 
totalitate începând cu anul 2002. În conformitate cu prevederile Agendei 2000, 
preţul efectiv de susţinere pentru carnea de vită va fi redus cu 20%, ajungând la 2 
224 euro pe tonă. Deoarece preţul cărnii de vită variază substanţial în funcţie de 
calitate, UE solicită tuturor abatoarelor să clasifice carcasele de vită conform 
criteriilor comune referitoare la: conformaţie şi procentul de acoperire cu grăsime 
după sistemul de clasificare EUROP6.  

Începând cu anul 2002, se va susţine sistemul de depozitare privată, prin 
care operatorii sunt încurajaţi să păstreze carnea de vită o anumită perioadă de 
timp, înainte ca aceasta să fie exportată. Achiziţionarea cărnii de vită de către 
organismele de intervenţie publică va fi folosită ca un sistem de siguranţă pentru 
menţinerea preţului din UE, dacă acesta scade sub 1 560 euro pe tonă. Preţul 
intern al UE este susţinut şi prin măsuri tarifare şi subvenţii la export (care 
acoperă diferenţa dintre preţul din UE şi preţurile de pe piaţa mondială). 

Producătorii de carne de vită din UE pot beneficia de plăţi directe, în funcţie 
de sistemele lor de producţie şi de eligibilitatea animalelor7. Există, de asemenea, 
baremuri naţionale care limitează numărul de cereri pentru Primele Speciale, care 
dacă sunt depăşite, generează reduceri proporţionale ale tuturor cererilor 
fermierilor. 

Fermierii care nu comercializează lapte sau îl comercializează în cantităţi 
reduse şi care deţin rase specializate de vaci pentru alăptarea viţeilor, pot benefi-
cia de o “primă pentru vaci care alăptează”. Prima va fi de 200 euro, începând cu 
anul 2002. Numărul de vaci eligibil se bazează în principal pe cererile anterioare. 

Numărul de bovine pentru care un fermier poate cere aceste prime speciale 
este, de asemenea, condiţionat de o limită de “Densitate de stocare”. Această 
limită implică un calcul complicat pe care statele membre trebuie să-l facă şi să 
informeze fermierii în legătură cu numărul total de animale pentru care pot solicita 
această primă specială. O primă de sacrificare este introdusă în UE pentru toate 
tipurile de bovine8.  

                                            
6 După cele 5 grade de conformaţie de bază: E (excelent), U (foarte bun), R (bun), O (satisfăcă-

tor), P (nesatisfăcător). Fiecare grad de conformaţie are o descriere, susţinută şi prin fotografii 
ale unei carcase caracteristice gradului respectiv. 

7 Toate bovinele mascul sunt potenţial eligibile pentru o “primă specială”. Începând din 2002, a-
ceste prime speciale în valoare de 150 euro pot fi acordate animalelor eligibile şi pot fi plătite 
de două ori în timpul vieţii acestora, o dată la vârsta de 9 luni, iar a doua oară după ce a de-
păşit vârsta de 21 de luni. Bovinele destinate reproducţiei pot primi o primă specială unică în 
valoare de 210 euro, când animalul are vârsta între 9 şi 21 luni. În mod normal, în fiecare an, 
pentru fiecare fermier se impune o limită de 90 de cereri pentru acordarea Primei Speciale. 

8 Începând din 2002, prima va fi de 80 euro per animal dacă acesta are vârsta peste 8 luni şi de 
50 de euro pentru viţeii care au vârsta sub 8 luni. La fel ca şi pentru celelalte prime, statelor 
membre li s-a stabilit o limită în cadrul căreia sunt acordate primele pentru sacrificare. Dacă 
numărul de animale pentru care se solicită prima este depăşit, atunci cererea fiecărui fermier 
este redusă proporţional cu numărul  total de solicitări peste limita admisă. 
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Pentru fiecare stat membru este alocată o sumă care poate fi folosită pentru 
acordarea de prime suplimentare per bovină şi/sau pentru plăţi pe suprafaţă în 
funcţie de suprafaţa de păşune permanentă a fermierului. Pentru luarea deciziilor 
referitoare la acordarea acestor plăţi suplimentare, statelor membre li se cere să 
asigure un tratament echitabil producătorilor. 

Fermierilor le sunt cerute proceduri administrative complexe pentru ca 
plăţile primelor să poată fi monitorizate şi controlate. Fiecare bovină trebuie să 
deţină un “paşaport” (sau un alt document administrativ), în care să fie înregistrat 
numărul plăţilor primite. 

Ca şi în celelalte cazuri, până în prezent nu s-a hotărât care va fi regimul 
acordării acestor plăţi directe reglementate de PAC pentru ţările candidate sau cel 
puţin, dacă ele se vor aplica gradual în timpul unei perioade de tranziţie.  

Carne de porc 
Sprijinul acordat producătorilor de carne de porc este relativ limitat, organi-

zarea comună a pieţei acestui sector rezumându-se la susţinerea pieţei interne 
prin achiziţii publice în perioadele de surplus prin agenţiile de intervenţie, ajutor 
pentru depozitarea privată şi prin politica de comerţ exterior orientată spre: prele-
vări la export, refinanţări la export şi cote. S-a adoptat această formulă de organi-
zare a pieţei deoarece un sprijin mai substanţial pentru carnea de porc putea ulte-
rior destabiliza foarte rapid piaţa internă datorită ciclului de producţie relativ scurt. 

Deoarece preţul cărnii de porc variază substanţial în funcţie de calitate, şi în 
acest caz UE solicită tuturor abatoarelor să clasifice carcasele conform criteriilor 
comune referitoare la: conformaţie şi procentul de acoperire cu grăsime după 
sistemul de clasificare EUROP. Utilizarea acestei scale comune de clasificare şi a 
monitorizării preţului permite fermierilor să primească o plată echitabilă bazată pe 
calitatea carcaselor furnizate la abatoare, sporind transparenţa pieţei.  

Carne de pasăre 
Ca şi în cazul porcilor, ciclul de producţie scurt pentru păsări şi ouă deter-

mină o susţinere mai puţin importantă din punct de vedere al mecanismelor şi al 
alocărilor financiare. Acestea se reduc la protecţie vamală şi subvenţii la export. 
Ponderea acestora depinde de preţul pieţei mondiale, de produsul exportat şi de 
destinaţia acestuia. Clasificarea şi standardele de comercializare sunt deosebit de 
importante şi pentru acest sector. 

Lapte şi produse lactate 
Datorită naturii sale perisabile, laptele nu intră în categoria produselor ce 

beneficiază de suportul direct al preţurilor pe piaţă. Măsurile de susţinere a preţu-
lui sunt aplicate indirect, la unele produse derivate prin procesare. Instrumentele 
standard ale regimului sunt implementate la unt, lapte praf degresat şi unele brân-
zeturi. Reglementările Politicii Agricole Comune pentru produsele lactate se referă 
la: 
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• susţinerea preţului de pe piaţa internă prin preţuri şi intervenţie publică 
(cumpărarea de unt şi lapte praf degresat de către agenţiile de inter-
venţie); ajutor privat, în ceea ce priveşte depozitarea untului, smântânii, 
laptelui praf degresat şi brânzeturilor, şi măsuri de susţinere internă a 
marketingului; 

• un sistem de cote pentru livrările de lapte destinat procesării şi comer-
cializării directe pe piaţă, excluzând din acestea cantităţile utilizate în 
fermă pentru consumul familial şi cele destinate furajării animalelor; 

• un sistem de “plăţi compensatorii” (o primă directă standard pentru lapte 
acordată direct producătorilor per tona de lapte din cota alocată fiecărei 
exploataţii eligibile, plus un supliment de primă /sau o plată directă pe 
hectarul de păşune permanentă, alocată dintr-o sumă globală în 
conformitate cu criteriile de eligibilitate) care se vor acorda, conform 
Agendei 2000, începând din anul 2005; 

• reglementări care stipulează metodele de implementare şi monitorizare a 
acestor politici; 

• o serie de alte reglementări care vizează măsurile de protecţie la graniţă 
(licenţe de import-export, tarife la import, restituţii la export). 

La sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80 regimul laptelui în UE a generat 
probleme financiare majore, datorită creşterii explozive a producţiei, rezultat al 
politicii de susţinere a preţurilor. În consecinţă, în 1984 s-au introdus unele măsuri 
de limitare a producţiei prin cote, a căror depăşire este penalizată conform 
reglementărilor. 

Se fixează un preţ ţintă pentru laptele materie primă (conform Agendei 
2000, preţul ţintă este de 30,98 euro per 100 kg pentru perioada 2000-2005, iar 
tendinţa este de reducere cu 15%, în trei etape egale). Preţurile de intervenţie 
pentru unt şi lapte praf degresat derivă din preţul ţintă, printr-un calcul tehnic în 
funcţie de conţinutul de grăsime şi proteine9.  

Un sprijin financiar se poate acorda şi companiilor private care se ocupă de 
depozitarea untului, smântânei, laptelui praf şi brânzeturilor cu termen de 
valabilitate lung (Ajutor pentru Depozitare Privată). Produsele sunt în continuare 
în proprietatea producătorului, iar valoarea ajutorului acordat se bazează pe 
costurile de depozitare şi pe tendinţa de evoluţie a preţurilor. 

O serie de măsuri de sprijin se aplică la nivelul consumatorilor sub formă de 
subvenţii pentru laptele degresat şi laptele praf degresat din nutriţia animală, 
ajutor pentru furnizarea laptelui pentru copiii din instituţiile de învăţământ etc. 

Pentru a compensa reducerea de 15% a preţului ţintă al laptelui, conform 

                                            
9 Preţul de intervenţie pentru unt este stabilit la 328,2 euro per 100 kg, iar pentru lapte praf 

degresat la 205,52 euro per 100 kg  pentru anul 2005. 
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prevederilor Agendei 2000, începând din 2005 fermierii din sectorul lapte şi 
produselor lactate din UE vor primi plăţi directe per tona de lapte în cadrul cotei. 
Acestea vor creşte de la 5,75 euro per tonă în 2005 la 17,24 euro per tonă înce-
pând din 2007. În plus, statele membre pot plăti sume suplimentare dintr-un fond 
care a fost alocat fiecărui stat. Ca alternativă, în loc să plătească sume supli-
mentare per tona de lapte în cadrul cotei, statele ar putea decide să acorde plăţi 
pe suprafaţă şi pe hectarul de păşune permanentă. 

Zahăr 
UE sprijină în mod curent producătorii de sfeclă de zahăr şi trestie de zahăr, 

printr-un sistem complex de susţinere a preţurilor şi de limitare prin cote. În fiecare 
an se stabileşte un preţ ţintă pentru zahărul alb10. Pentru ca preţul să se menţină 
în jurul valorii preţului ţintă, agenţiile de intervenţie pot cumpăra (în cazuri 
extreme) zahăr alb sau brut (oferit pentru intervenţie) la preţul de intervenţie11, în 
funcţie de o calitate standard. 

Cantitatea de zahăr care poate fi vândută pe piaţa internă în UE, sau care 
este eligibilă pentru restituţii la export, este limitată de cote. Există două tipuri de co-
te: cota “A” şi cota “B”. Fiecărui stat membru i se alocă atât cota “A”, cât şi cota “B”.  

La zahăr, pentru a compensa costurile bugetare pentru intervenţie şi 
restituţii la export, li se cere procesatorilor să plătească o cotizaţie de până la 2% 
din preţul de intervenţie pentru zahărul “A” şi “B” care se procesează. Dacă într-un 
an această cotizaţie este insuficientă pentru a acoperi costurile bugetare susţinerii 
preţului la zahăr, o taxă adiţională de până la 30% din preţul de intervenţie poate fi 
impusă la cota “B” de zahăr. Cu toate acestea, în circumstanţe excepţionale 
cotizaţia poate creşte până la 37,5%. 

Pentru a susţine producătorii de sfeclă, li se cere procesatorilor să plăteas-
că un preţ minim pentru sfecla de zahăr. Preţurile minime se bazează pe un preţ 
de bază pentru sfeclă, care se stabileşte în fiecare an pentru sfecla cu un conţinut 
minim de zahăr de 16%12.  

Întrucât cotizaţiile plătite de procesatorii de zahăr acoperă aproape în 
totalitate costurile bugetare ale UE, se spune, adeseori, despre politica în sectorul 
zahăr că este “autofinanţată”. Trebuie, totuşi, reamintit faptul că şi consumatorii 
din UE plătesc un preţ mai mare pentru zahăr decât ar dori.  

                                            
10 Pentru anul de piaţă 2000/2001 preţul ţintă este de 66,5 euro/100kg. 
11 În zonele din UE unde s-a considerat că nu există deficit de zahăr, pentru anul de piaţă 

2000/2001, preţul de intervenţie este de 63,19 euro/100kg. Preţul de intervenţie pentru 
zahărul alb este  totuşi mare în unele zone considerate cu deficit de zahăr. De exemplu, în 
Spania preţul de intervenţie este 64,88 euro/100kg. 

12 Pentru anul 2000/2001, preţul de bază pentru sfeclă este de 47,67 euro/tonă. Preţul minim 
pentru sfecla de zahăr procesată în zahăr din cota “A” este 98% din preţul de bază, iar preţul 
minim pentru sfecla de zahăr procesată în zahăr din cota “B” este 68% din preţul de bază. 
Aceste preţuri minime pentru sfeclă sunt mai mari în zonele declarate cu deficit de zahăr. 



CONVERGENŢE LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE 

 

17 

Legume şi fructe 
Organizarea Pieţei Comune pentru fructe şi legume proaspete cuprinde: 

• o serie de reglementări privind standardele de comercializare care includ 
criterii de calitate referitoare la dimensionare, mărime, etichetare, 
împachetare şi prezentare şi se aplică anumitor fructe şi legume pe 
parcursul tuturor stadiilor de distribuţie, de la centrele de împachetare ale 
cultivatorilor până la magazinele de desfacere cu amănuntul şi la 
operatorii de import/export, cu excepţia vânzărilor directe de la poarta 
fermei şi a produselor destinate procesării; 

• reglementări privind organizaţiile de producători13 recunoscute de către 
statul membru. Organizaţiile care nu pot îndeplini imediat condiţiile de 
acreditare14 pot beneficia de o perioadă de tranziţie de cinci ani. Statele 
membre pot sprijini financiar organizaţiile de producători şi încurajează 
formarea, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor lor specifice. Eligibi-
litatea pentru acordarea acestui ajutor financiar se capătă prin programe 
operaţionale, care pot fi finanţate în proporţie 50% din bugetul UE şi 50% 
din bugetul organizaţiilor de producători (susţinut prin taxe de la 
producători, pe baza producţiei comercializate prin intermediul acestor 
organizaţii). Fondurile operaţionale pot fi utilizate pentru a finanţa 
retrageri de pe piaţă în cazul în care organizaţiile de producători decid să 
retragă de pe piaţă produse care nu sunt eligibile pentru compensări 
susţinute din bugetul UE, retrageri de pe piaţă reglementate. Programele 
operaţionale sunt întocmite de către organizaţiile de producători pentru a 
putea obţine acces la asistenţa financiară comunitară. Organizaţiile de 
producători pot interveni pe piaţă în anii cu supraproducţie, prin retrage-
rea de pe piaţă a anumitor cantităţi (limitate) de fructe şi legume. Uniu-
nea Europeană asigură compensaţii financiare pentru aceste intervenţii 
la unele produse15. Compensaţiile financiare pentru retragerile de pe pia-
ţă pot ajunge până la un plafon maxim de 10% din producţia comer-
cializată pentru fiecare produs. Produsele retrase de pe piaţă pot fi 
distribuite gratuit către organizaţii caritabile, tabere şcolare, spitale sau 
închisori. Statele membre vor aproba aceste acţiuni şi vor ajuta orga-
nizaţiile de producători să stabilească contracte cu părţile interesate. O 
soluţie alternativă este utilizarea acestor produse la furajarea animalelor 
sau transformarea în alcool (ambele posibile doar prin proceduri de lici-
taţie). De asemenea, ele pot fi exportate sau biodegradate fără a pune în 

                                            
13 Entităţi legale formate din propria iniţiativă a cultivatorilor care au ca activitate cultivarea 

fructelor şi legumelor, citricelor, nucilor  sau altor produse destinate procesării. 
14 Pentru a primi acreditarea, organizaţiile trebuie să  prezinte un plan de recunoaştere a cărui 

acceptare de către Autoritatea Competentă dă semnalul începerii perioadei de tranziţie. 
Statele membre efectuează, de asemenea, controale regulate pentru a se asigura că organi-
zaţiile de producători în cauză se supun condiţiilor de recunoaştere, impun penalităţi în 
situaţia nesatisfacerii acestora sau pot retrage chiar recunoaşterea. 

15 Mere, caise, pepeni verzi, pepeni galbeni, nectarine, piersici, struguri de masă, clementine, 
lămâi, mandarine, portocale dulci, vinete, conopidă, roşii.  



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

18 

pericol mediul înconjurător. Toate acestea trebuie să fie autorizate de că-
tre statul membru. Organizaţiile de producători pot facilita astfel de ope-
raţiuni şi cultivatorilor care nu sunt membri ai organizaţiilor, cu condiţia ca 
aceştia să-şi suporte financiar costurile implicate de aceste operaţiuni; 

• comerţul cu ţările terţe: importul şi exportul de fructe şi legume în UE fac 
obiectul licenţelor de import/export. Acestea se eliberează de către statul 
membru şi sunt valabile pe întreg teritoriul Comunităţii. Pentru a asigura 
o protecţie a produselor interne s-a introdus sistemul preţurilor de intrare. 
Dacă produsele sunt importate la un preţ mai mic decât preţul de intrare 
se va aplica o taxă vamală ad-valorem suplimentară. Preţul de intrare se 
stabileşte folosind o rată fixă de import calculată de către Comisie, luând 
în calcul media ponderată a preţurilor produselor de pe pieţele 
reprezentative de import. Regimul de import include, de asemenea, cote 
tarifare pentru anumite produse în funcţie de situaţia pieţei interne la un 
anumit moment. Datorită faptului că anumite produse sunt importate din 
diverse ţări, se cere certificat de origine a produselor respective. UE 
subvenţionează exportul de fructe şi legume prin acordarea restituirilor la 
export în scopul acoperirii diferenţei dintre preţurile mondiale şi cele din 
UE. Comisia stabileşte rata şi cantitatea maximă eligibilă pentru restituţii. 
Cantităţile trebuie să fie fixate pentru anumite perioade stabilite prin 
licenţele de export eliberate.  

Organizarea Pieţei Comune pentru produse procesate a suferit, de aseme-
nea, o serie de modificări în timp şi cuprinde reglementări care legiferează con-
tractele între procesatori şi organizaţiile de producători, acordarea ajutorului de 
producţie, operaţiile de comerţ cu ţările terţe, inclusiv sistemul preţului minim de 
import. 

Ajutorul de producţie este acordat procesatorilor pentru o gamă limitată de 
produse16 în conformitate cu contractele încheiate. Ajutorul se acordă acelor 
procesatori care au plătit producătorilor materia primă la un preţ cel puţin egal cu 
cel stipulat în contractele încheiate între părţi. Preţul minim este stabilit de către 
Comisie (în conformitate cu preţurile stabilite în anul de piaţă anterior şi cu 
derularea preţurilor în sectorul produselor proaspete), iar contractele trebuie să fie 
semnate înainte de începerea anului de piaţă. Atât materia primă cât şi produsul 
finit trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate stipulate prin reglementări. 
Ajutorul de producţie nu trebuie să depăşească diferenţa dintre preţul minim plătit 
către organizaţiile de producători din Comunitate şi preţul materiei prime din prin-
cipalele ţări exportatoare, luând în considerare preţul pentru produsele proaspete 
la poarta fermei, cu specificaţia de calitate “produse destinate procesării”. 

Pentru a se limita cheltuielile bugetare destinate acestor măsuri, ajutoarele 
se acordă sub forma unui prag de garantare sau printr-un sistem de cote în 
funcţie de tipul produsului. 

                                            
16 Produsele eligibile pentru acordarea ajutorului de producţie sunt: smochine uscate, prune 

uscate, piersici, pere şi produse procesate din tomate. 
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Comerţul cu ţările terţe se face la fel ca şi în cazul produselor proaspete. O 
taxă vamală suplimentară poate fi percepută în funcţie de concentraţia de zahăr 
din produsele procesate care este reglementată de regimul zahărului. UE subven-
ţionează exportul de fructe şi legume procesate prin acordarea restituirilor la ex-
port. Restituirile la export17 sunt acordate exportatorilor pentru a acoperi diferenţa 
între preţurile mondiale şi cele comunitare. De asemenea, regimul include cotele 
tarifare. Statele membre administrează cotele aplicând metodele stipulate în 
reglementarea de bază a sectorului. 

1.2. Politica agricolă românească 
Programul de reformă prezentat în mai 1990 a aşezat securitatea alimenta-

ră şi dezvoltarea agriculturii durabile ca obiective principale ale politicii agroali-
mentare. Privatizarea, îmbunătăţirea stimulentelor pentru producători şi stabili-
zarea pieţelor agroalimentare au fost declarate principalele linii directoare ale 
politicii. Până în 1996, angajamentul guvernului de a îmbunătăţi accesul la obţine-
rea hranei şi de a micşora costurile sociale ale tranziţiei, către un sistem agroali-
mentar bazat pe piaţă, a fost fixat, pe scară largă, prin intervenţii asupra preţului, 
subvenţii la producători şi consumatori şi menţinerea unui control de stat substan-
ţial asupra producţiei alimentare şi a sistemului de distribuţie. În 1997, politicile 
agroalimentare au fost radical liberalizate. Ulterior, politicile agroalimentare au fost 
limitate la subvenţionarea achiziţionării inputurilor şi la măsurile ad-hoc pentru 
stabilizarea pieţei unor produse selectate. Câţiva paşi legislativi şi organizatorici 
au trebuit de asemenea să fie făcuţi pentru a apropia politicile româneşti de cadrul 
existent în UE, privind unele domenii, cum ar fi dezvoltarea rurală, protecţia 
mediului, extinderea şi calitatea controlului sanitar. 

Preocupările sociale (în special în perioada iniţială a reformei) şi conside-
rentele privind subvenţionarea producătorilor au dictat politicile preţului în Româ-
nia până în 1996. La mijlocul anului 1993, o serie întreagă de produse agricole şi 
alimentare a fost acoperită de controlul preţurilor de către stat aplicat de-a lungul 
întregului lanţ de comercializare. Între mijlocul anului 1993 şi 1996, această ac-
ţiune s-a redus la câteva produse de bază. O mare parte a subvenţiilor bugetare 
directe au fost construite după mecanismul acestui regulament astfel încât să se 
susţină financiar atât producătorii cât şi consumatorii. Sistemul a fost puternic 
distorsionat, creând bariere substanţiale semnalelor de piaţă, întârziind restructu-
rarea întreprinderilor şi apariţia agenţilor privaţi pe piaţa agroalimentară. Regimul 
preţului astfel impus a constituit, de asemenea, o importantă povară asupra finan-
ţelor statului. În 1997, toate aceste intervenţii directe asupra preţului au fost înde-
părtate. De altfel, în următorii ani, presiunea susţinerii financiare pentru producă-
torii agricoli a crescut, în parte, datorită creşterii competiţiei internaţionale. La în-
ceputul anului 2000, guvernul a continuat să recurgă la măsuri temporare ad-hoc 
pentru protejarea producătorilor interni. 

                                            
17 Produsele care beneficiază de restituţii sunt tomatele procesate, cireşele “glace”, alunele pro-

cesate şi sucul de portocale pur. 
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Culturi în teren arabil 
Începând cu 30 ianuarie 1997, conform Legii nr. 21/1996, preţurile la cerea-

le sunt libere pe piaţa românească, iar intervenţia statului a fost sistată; începând 
cu luna mai 1997, conform Deciziei Guvernului nr. 162/1997, regimul de import-
export a fost de asemenea liberalizat. Unităţile de depozitare sunt privatizate; 
cerealele sunt vândute pe piaţă pe bază de licitaţii pe pieţele ţărăneşti. Întreaga 
comercializare este privatizată şi nu există intervenţie a statului pe piaţă. 

Sprijinirea producătorilor individuali se realizează prin: 

• sprijin direct al inputurilor (materiale şi servicii necesare exploatării tere-
nurilor arabile), sub forma de cupoane valorice nerambursabile reprezen-
tând echivalentul a 26 euro/ha, conform OUG nr. 219/1999; 

• forma de plată directă – conform OUG nr. 149/1999 – prevăd plata a 
aproximativ 16 euro/tonă producătorilor particulari de grâu pentru o 
cantitate de 1 milion tone de grâu în 1999 şi 1 milion de tone de grâu în 
2000 vândute numai pe piaţa internă; 

• sprijin pentru achiziţionare de echipament fabricat în România (într-o 
formă de împrumut pe 5 ani, 15% din valoarea tractorului este suportată 
de MAAP, care achită şi 70% din valoarea dobânzii). Cererile pentru 
acordarea sprijinului împreună cu documentele care dovedesc vânzarea 
sunt primite şi verificate de către DGAA judeţene, după care solicită 
fonduri MAAP. MAAP controlează documentele având în vedere cota 
anuală şi transferă fondurile oficiilor judeţene. DGAA judeţene trimit 
fermierilor plăţile compensatorii prin poştă. 

Conform HG nr. 162/1997 începând cu luna mai 1997 importurile şi exportu-
rile nu se mai fac pe bază de licenţe. Numai anumite cantităţi se importă pe bază 
de licenţe, conform Legii nr. 20/93 privind cotele de import preferenţiale din UE. 
Următoarele cote sunt stabilite pentru anul 1999: grâu - 125 mii tone - 18,8%; se-
cară - 30 mii tone - 18,8%; orz - 55882 tone - 18,8%; porumb - 1000 tone - 2,3%. 
Tariful normal de import pentru anul 1999 la cereale a fost de 25%. Pentru ţările 
CEFTA tariful de import pentru toate cerealele este de 15% conform Legii nr. 
90/97. Licenţele pentru cotele preferenţiale de import sunt emise de Ministerul In-
dustriei şi Comerţului pe baza principiului “Primul venit – primul servit”. 

HG nr. 31/99 a stabilit restituţiile la export acordate sub formă de prime în 
1999/2000 pentru 400 mii tone porumb - 22 euro/tonă şi 500 mii tone grâu - 19 eu-
ro/tonă. Primele sunt plătite de MAAP exportatorului după operaţiunea de export. 
Exportatorul trebuie să plătească furnizorului un preţ minim de 72 euro/tonă 
pentru porumb şi de 83 euro/tonă pentru grâu. Pentru obţinerea primelor acesta 
înaintează MAAP o fişă de evidenţă prin care dovedeşte plata către furnizor şi în-
treaga cantitate exportată. După verificare prima este plătită prin transfer bancar.  

Carne  
La sfârşitul anului 2000, din numărul total de abatoare (680), 589 erau 

privatizate. 170 abatoare au capacitatea de producţie mai mare de 50 animale/zi 
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şi 590 sunt mai mici având o capacitate mai mică de 50 animale/zi. MAAP 
eliberează licenţa de producţie fiecărei unităţi de procesare a cărnii şi fiecărui 
abator şi ANSV eliberează certificat sanitar-veterinar de funcţionare numai în 
cazul în care condiţiile sanitar-veterinare în aceste unităţi sunt îndeplinite. 
Materialul seminal este gratuit, controlul oficial al producţiei este gratuit şi este 
realizat de către ANARZ, dar activitatea de reproducţie este privatizată şi 
producătorii trebuie să o plătească. 

Din 56 de ferme de păsări (existente la începutul anilor ’90), 17 au fost pri-
vatizate, 6 sunt în curs de privatizare, iar restul de 33 se află în stadii diferite de li-
chidare. MAAP eliberează licenţe de producţie pentru fiecare fermă de păsări, 
abator şi unitate de procesare a cărnii, iar ANSV eliberează certificate de funcţio-
nare acestor unităţi, dacă îndeplinesc condiţiile din punct de vedere sanitar-vete-
rinar.  

Există abatoare publice şi private, dar acestea nu sunt specializate doar pe 
carne de oaie şi nu sunt autorizate pentru exportul în UE. Acesta este motivul 
pentru care România exportă doar ovine vii. 

În 1993, preţul cărnii de vită a fost liberalizat şi de atunci preţurile la carnea 
de vită nu au mai fost controlate. În 1997 au fost liberalizate preţurile pentru car-
nea de pasăre, în timp ce preţurile pentru ouă au fost liberalizate încă din 1993. În 
România statul nu controlează preţurile cărnii de oaie.  

Ca mecanisme de susţinere, s-au utilizat ajutoarele pentru achiziţionarea de 
animale de rasă pură, pentru îmbunătăţirea adăposturilor existente şi pentru con-
struirea unora noi, folosind credite cu dobândă subvenţionată (OG nr. 36/1999), 
cu condiţia ca tot ce se cumpără (materiale de construcţii, echipament şi animale) 
să fie de provenienţă românească. Această măsură a fost introdusă pentru a 
sprijini producătorii agricoli din România şi pentru a sprijini industria internă. 
Producătorii agricoli pot beneficia de credite de la băncile comerciale doar pentru 
cumpărarea animalelor de rasă pură, pentru îmbunătăţirea adăposturilor sau 
pentru construirea unora noi. Dobânda pe care o vor plăti este dobânda valabilă 
în ziua respectivă. Perioada de graţie are o durată între 1 şi 5 ani, în funcţie de 
scopul pentru care a fost contractat creditul. Dacă este creditul restituit la timp şi 
dobânda este plătită conform contractului, fermierii beneficiază de un bonus egal 
cu 70% din dobândă. Acest bonus este plătit din bugetul MAAP. 

Conform Legii nr. 165/1998 s-au acordat ajutoare pentru creşterea animale-
lor. MAAP furniza suma de 300 miliarde de lei băncilor comerciale (Banca Agri-
colă, Banca Unirea, Bancpost, Romexpera). Pentru această sumă băncile au 
plătit MAAP o dobândă egală cu dobânda aplicată de BNR băncilor comerciale. 

Pentru susţinerea crescătorilor de bovine, s-au utilizat următoarele instru-
mente: cupoane pentru vaci şi bivoliţe de lapte, credite cu dobândă subvenţionată 
şi taxele vamale la import. Cupoanele pentru bovine (vaci şi bivoliţe de lapte) au 
fost introduse în 2000. Pentru fiecare vacă şi bivoliţă de lapte MAAP a acordat 4 
cupoane, fiecare cupon având o valoare de 100 000 lei. Acest instrument de spri-
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jin a producătorilor agricoli a fost introdus pentru încurajarea creşterii animalelor, 
în special pentru lapte.  

Principalul instrument politic aplicat în sectorul românesc de carne de porc, 
introdus în septembrie 1999 prin OUG nr. 19/1999 şi Decizia Guvernului nr. 
675/1999 (aplicabil şi la carnea de pasăre), este o subvenţie la export de 4 300 
lei/kg, pentru o cantitate limită de 20 000 tone. În acest scop, bugetul de stat a 
fost grevat de 100 mld. lei. 

În România principalele instrumente folosite pentru sprijinirea producătorilor 
de carne de pasăre şi ouă includ: creditele cu dobândă subvenţionată în baza OG 
nr. 36/1999 (abrogată), taxele pentru importuri şi restituţiile la export. S-au acordat 
ajutoare şi pentru costurile de creştere a animalelor (Legea nr. 165/1998), con-
form procedurii prezentate în cazul cărnii de vită şi viţel. În 1999, MAAP a decis să 
acorde restituţii la export pentru carnea de pasăre, iar prima a fost de 5 500 lei/kg 
pentru 10 000 de tone. Suma totală pentru restituţii la export a fost de 141 
miliarde de lei. Deoarece suma nu a fost folosită integral în 1999, restul sumei a 
fost utilizat pentru acordarea de restituţii la export în anul bugetar 2000.  

Importul şi exportul de carne de vită şi viţel este liber existând totuşi cantităţi 
contingentate cu taxe vamale preferenţiale. Ministerul Industriei şi Comerţului 
administra cotele tarifare şi elibera certificate de import numai pentru cantităţile 
contingentate. Administrarea cotelor tarifare se realizează după principiul “Primul 
venit, primul servit”. Pentru alte importuri şi exporturi nu se eliberează licenţe de 
import şi export. 

În 1990 a fost semnat un acord de cooperare economică şi comercială între 
România şi UE. Cele mai importante prevederi se referă la cotele pentru importuri 
cu taxe reduse şi rate tarifare preferenţiale. În 1997, România a semnat Acordul 
CEFTA care a intrat în vigoare în iulie 1997. Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia, 
Slovenia, Ungaria şi România au semnat acest acord şi în fiecare an România 
semnează Protocoale bilaterale cu fiecare din aceste ţări. Cu Republica Moldova, 
România a semnat un Acord de Liber Schimb şi taxele vamale pentru carnea de 
vită şi produsele din carne de vită importată din Republica Moldova sunt zero. De 
la 1 februarie 2000 importul de carne de vită şi porc din Moldova a fost interzis din 
motive sanitar-veterinare. 

Referitor la regimul vamal al cărnii de porcine, acesta a fost liberalizat după 
1997, când tariful aplicat la importul de carne de porc s-a redus la 60%, urmând 
ca din mai 1999 să se aplice 45%. Această politică a favorizat pătrunderea unor 
importuri masive din ţările CEFTA, în special din Ungaria, drept pentru care 
reacţia politică a fost adoptarea unei noi decizii, prin Decizia Guvernului nr. 
479/1999, care a stabilit o suspendare temporară – pentru un an – a tarifelor 
preferenţiale la importurile de carne şi preparate din carne de porc din Ungaria.  

În octombrie 2000 statele membre ale UE şi-au dat acordul pentru 
liberalizarea comerţului cu produse agricole negociat de Comisie cu România. 
Acest Acord prevede creşterea reciprocă a cotelor tarifare fără restituţii la export 
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pentru carnea de pasăre folosindu-se metoda “dublu-zero”. Pentru anul 2000 cota 
prevăzută a fost de 3 000 tone, estimându-se că această cantitate va creşte anual 
cu 10%. 

În 1997, România a semnat Acordul CEFTA, care a intrat în vigoare în iulie 
1997. Deoarece în 1998 importurile de carne de pasăre din Ungaria au fost prea 
mari, guvernul a decis să stabilească taxe pentru importurile de carne de pasăre 
din Ungaria de 45%. Cu Moldova, România a semnat Acordul European de Liber 
Schimb, iar taxele la import pentru carnea de pasăre şi produsele din carne de 
pasăre s-au redus la 0%. 

Importul şi exportul de oi şi capre este liber (Decizia Guvernului nr. 
162/1997, Ordinul ministrului Industriilor şi Comerţului nr. 17/1997). Pentru 2000 
cotele de export în UE sunt de 2875 tone de carne de oaie şi rata tarifară de 0%. 
Statele membre au aprobat acordul privind liberalizarea schimbului cu produse 
agricole negociate de Comisia Europeană cu România. Potrivit acestui acord, va 
avea loc o mărime a reciprocă a cotelor fără restituţii la export pentru carnea de 
oaie şi carnea de capră folosindu-se metoda “dublu zero”. Cantitatea iniţială este 
de 7 000 tone şi această cantitate va creşte cu 10% în fiecare an. Conform 
Acordului CEFTA cota de import de carne de oaie din Slovenia este de 25 tone cu 
0% taxă de import. 

Lapte şi produse lactate 
Până în anul 1997, principalele instrumente politice aplicate în sectorul 

laptelui şi a produselor lactate au fost controlul preţurilor, tarife vamale limitate şi 
un control extins al preţurilor cu amănuntul, limitele marketing-ului şi al procesării. 
Statul a fixat un “preţ minim garantat” pentru lapte, grâu, carne de porc şi de pasă-
re (declarate “produse de interes naţional”) şi aşa-numitele “prime” la producător 
(ca o subvenţie explicită la nivelul producătorilor) care era plătită procesatorilor în 
compensaţie pentru un preţ de achiziţie relativ scăzut. Aceste intervenţii au avut 
un impact negativ pe piaţă, producătorii nu erau protejaţi, astfel limitându-se 
accesul consumatorilor la produsele lactate. În mod curent nu existau taxe, 
subvenţii la export şi plăţi pentru fermele de lapte. Aceşti producători de lapte sunt 
încurajaţi prin aplicarea sistemului de cupoane şi de primele pentru lapte. 

După alegerile din anul 1996 noi măsuri de reformă au fost aplicate în agri-
cultură: liberalizarea preţurilor, regim de comerţ liber cu produse agricole, elimina-
rea subvenţiilor indirecte, privatizarea şi restructurarea unităţilor agricole, reformă 
instituţională. Aceste măsuri au schimbat, dar în acelaşi timp au şi afectat regimul 
laptelui. Liberalizarea preţurilor a determinat o scădere a livrărilor de lapte către 
procesatori cu 5% în 1997 comparativ cu anul 1996, dar a facilitat acţiunea factori-
lor de piaţă. Proprietatea s-a schimbat în sectorul lactatelor. În ultimii doi ani (1997 
şi 1998), Fondul Proprietăţii de Stat a privatizat câteva fabrici de industrializare a 
laptelui. Competiţia de piaţă a determinat, de asemenea, falimentul companiilor 
ineficiente implicate în producţie, procesare şi distribuirea produselor lactate. 

Începând din 1989, România este un importator net de produse lactate. În 
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1997 produsele importate (în special iaurturile) proveneau din ţările membre ale 
UE, Ungaria şi Republica Moldova. Ultima are avantajul poziţiei geografice şi, 
desigur, a Acordului de Liber Schimb stabilit între România şi această ţară. 
Principalele produse exportate sunt laptele praf degresat şi brânza (“caşcaval” din 
lapte de vacă). Primul produs a fost exportat în special în ţările UE. Pentru brânză 
varietatea clienţilor este mai mare: UE, Ungaria, Republica Moldova, Rusia, Bul-
garia, Liban şi Australia. Untul românesc nu este competitiv pe piaţa interna-
ţională. 

Peşte şi produse din peşte 
Politica, managementul şi suportul instituţional în acest sector este împărţit 

între mai multe ministere şi agenţii asociate acestora. Acest fapt a condus la crea-
rea unei incertitudini în ceea ce priveşte formularea şi implementarea unei politici.  

Chiar dacă problemele în ceea ce priveşte forţa de muncă sunt apropiate cu 
cele ale lucrătorilor din agricultură, guvernul nu a acordat nici o subvenţie, credit 
preferenţial sau alt suport financiar acestui sector. Doar în anul 2000, pentru 
pescuit şi acvacultură guvernul a acordat o subvenţie pentru măsurile de protejare 
a fondului genetic, în valoare de 5 miliarde. 

În acest sector, nu există pieţe reprezentative şi nici organizaţii de produ-
cători aşa cum sunt definite acestea în Uniunea Europeană. Preţurile se formează 
în mod liber. Pescarii îşi comercializează capturile pe pieţe improvizate, iar preţul 
acoperă doar costurile cu apa, combustibilul şi taxele portuare. Aceste costuri 
măresc preţul producţiei de peşte intern. Nu există un sistem pentru acordarea 
ajutorului de depozitare şi nu există prime pentru retragerea capturilor de pe piaţă 
atunci când pentru acestea nu s-au găsit cumpărători.  

Garda de Coastă este responsabilă de inspecţia pe mare, dar nu există o 
inspecţie privind activitatea de pe nava de pescuit sau a cantităţilor deţinute la 
bordul navelor privind măsurile de protejare a unor specii. Direcţia de Pescuit, 
Piscicultură şi Inspecţii acordă autorizaţii şi permise speciale de pescuit. Direcţia 
Sanitar-Veterinară verifică calitatea peştelui şi a produselor din peşte. În prezent, 
România nu are resursele financiare necesare pentru a realiza o inspecţie 
eficientă, chiar dacă are personalul calificat pentru aceasta.  

În România licenţele pentru exportul de caviar sunt acordate de Direcţia de 
Pescuit, Piscicultură şi Inspecţii din cadrul ministerului, iar pentru peşte şi 
produsele din peşte licenţele sunt eliberate de către Direcţia Sanitar-Veterinară. 
Nu sunt acordate facilităţi la nici la export şi nici la import. 

Pentru peştele şi produsele din peşte importat, tarifele vamale au fost fixate 
la 20% din valoarea produsului plus 0,5% comision vamal, iar la acest preţ se 
adaugă TVA de 19%. Prin Decizia Guvernului nr. 302 din 30 august 1996, au fost 
excluse de la plata taxei vamale importurile de hrană pentru puietul de păstrăv, 
pentru cantităţile de o valoare maximă de 163,000 DM. Pentru exportul de peşte, 
România respectă prevederile CITES şi CEFTA. 



CONVERGENŢE LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE 

 

25 

Legume şi fructe 
În comparaţie cu alte sectoare agricole, sectorul fructelor şi legumelor a fost 

complet liberalizat chiar de la începutul perioadei de tranziţie când s-a renunţat la 
livrările obligatorii către stat şi la controlul preţurilor pe filieră. În aceste condiţii 
piaţa a fost cea care a dictat preţurile.  

Guvernul României nu a acordat subvenţii producătorilor, dar au existat 
mijloace indirecte prin care statul a intervenit pentru a-i ajuta pe producători prin 
scutirea pentru plata impozitului pe venit (din 1 ianuarie 1997), precum şi prin 
cupoane, care acoperă o parte din cheltuielile pentru procurarea seminţelor, 
îngrăşămintelor şi combustibilului. Cupoanele au fost la început acordate 
proprietarilor de terenuri indiferent de cultură, pentru parcele de 0,5-6 ha, în 1998 
limita maximă ajungând la 10 ha. Cupoanele acordate au variat în funcţie de tipul 
de cultură sau livadă, pentru ca ulterior să fie “înlocuite” cu un sistem de plăţi în 
cuantum (1 milion) per hectar. 

Pentru a facilita achiziţionarea de maşini prin credite cu dobândă subven-
ţionată s-a emis HG 36/1999 referitoare la sprijinul acordat organizaţiilor de 
producători pentru cumpărarea de maşini agricole şi instalaţii pentru irigat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Aceste prevederi legale s-au extins şi în 
sectorul horticol prin OUG nr. 132/1999.  

În 1992 au existat restricţii la exportul câtorva legume, precum fasolea, 
ceapa, usturoiul, iar pentru anumite produse prelucrate, cum ar fi: sucul şi pasta 
de tomate, conservele de legume şi fructe au fost în vigoare până în 1993 cote de 
export.  

Din iulie 1995 până în mai 1997 protecţia vamală a fost ridicată (242%) pen-
tru produsele procesate. Taxele vamale pentru produsele prelucrate au scăzut în 
două etape respectiv la 40% în perioada mai 1997 - ianuarie 1999 şi la 49% după 
aceea. Acelaşi regim de import a fost aplicat strugurilor şi sucului de mere, cu 
excepţia perioadei mai 1995-1997, când tarifele pentru aceste produse au fost de 
74%. 

La fructele proaspete s-a aplicat în anumite perioade o politică comercială 
specifică prin care se stabileau restricţii la importuri şi taxe vamale diferite pentru 
perioadele de recoltare pentru a proteja producătorii interni. Taxele au variat în 
funcţie de produse, astfel: la tomate în anul 1995 taxa vamală a fost de 147% 
pentru perioada 1 noiembrie - 14 mai şi 99% pentru perioada 15 mai - 31 octom-
brie.  

Începând cu 8 mai 1997, tariful vamal aplicat tomatelor importate din UE a 
fost de 40%, acelaşi procent fiind valabil şi pentru produsele importate din ţările 
membre CEFTA (cu excepţia Poloniei pentru care taxa a fost de 25%); pentru alte 
produse, cum ar fi de exemplu ceapa, tariful vamal a fost de 19 % pentru 
produsele provenite din UE şi între 15-18% pentru produsele importate din 
CEFTA. Pentru fructe precum mere, caise, portocale, taxa vamală aplicată în 
1999 a fost în medie de 20% pentru produsele importate din UE şi CEFTA. 
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Hamei, in şi cânepă 
Reforma în sectorul hameiului în România a început în anul 1991, pe de o 

parte, prin transferul proprietăţii asupra terenului din sectorul cooperatist şi de stat 
în sectorul particular, iar pe de altă parte, prin reorganizarea exploataţiilor agrico-
le, astfel: 

• transferul proprietăţii terenului din sectorul de stat şi cooperatist prin 
aplicarea Legii nr. 18/1991 a Fondului Funciar, Legii nr. 169/1997 şi Legii 
nr. 1/2000; 

• în ceea ce priveşte organizarea exploataţiilor agricole prin aplicarea Legii 
nr. 36/1991 şi Legii nr. 31/1990. 

În România, după 1990, pentru sectorul hamei nu s-au acordat subvenţii. 
Pentru in şi cânepă producătorilor români li s-a acordat ajutorul reprezentat de 
cupoane. Funcţie de suprafaţa cultivată producătorii au primit, până în anul 2000, 
5 cupoane pentru fiecare hectar. Aceste cupoane s-au folosit numai pentru plata 
input-urilor necesare acestei culturi. 

Comerţul exterior cu produse din hamei este liberalizat. Pentru anul 2000 
valoarea taxelor vamale pentru in pentru fibră sunt de 3,5% cu statele membre ale 
UE, Turcia şi AELS şi 0% în cadrul CEFTA. 

Vin, alcool şi băuturi spirtoase 
În România plantarea se face pe bază de autorizare care se acordă la 

cerere; singurele varietăţi permise la plantare sunt cele din familia Vitis vinifera. În 
zonele tradiţionale de producţie, care reprezintă mai puţin de 1% din suprafaţa 
totală cultivată cu vii este autorizată doar plantarea de specii Vitis vinifera, dar pe 
parcelele individuale se pot cultiva şi hibrizi interspecifici, alţii decât cei interzişi la 
plantare (conform Ordinului MAAP nr. 43/1991). Pe suprafeţe mai mari de 3 ha, 
solicitantul trebuie să prezinte un proiect tehnico-economic al viitoarei plantaţii, cu 
care să fie de acord şi unitatea de cercetare viti-vinicolă din zona respectivă. Plan-
tarea şi replantarea hibrizilor direct producători sunt strict interzise. Replantarea 
se autorizează pentru varietăţile specificate şi cu condiţia respectării normelor 
fitosanitare. 

Producătorii, depozitarii şi comercianţii en-gross trebuie să declare stocurile 
pe care le deţin la administraţia publică din judeţul de care aparţin înainte de data 
de 14 august a fiecărui an. Nu există pieţe reprezentative pentru vinuri. Există 
totuşi un sistem de raportare a preţurilor: fiecare producător trebuie să declare la 
DGAA preţul produsului la poarta fermei, iar DGAA trimite situaţia pe judeţ direc-
ţiei statistice din MAAP. Preţul alcoolului etilic de origine agricolă nu este monito-
rizat pe piaţă şi nu există nici un organism desemnat să monitorizeze acest preţ. 

Mecanismele de intervenţie utilizate în perioada de reformă includ 
următoarele: 

• Credite preferenţiale pentru achiziţionarea de tractoare şi maşini agricole 
conform OG nr. 36/1999; 
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• Pe baza art. 44 din Legea nr. 75/1995 privitoare la producerea, controlul 
calităţii, marketingul şi utilizarea materialului de propagare, în fiecare an 
prin Decizia Guvernului materialul viticol beneficiază de o reducere a 
preţului de până la 50% (în ultimii ani, reducerea a fost de 37%); 

• Conform OUG nr. 219/1999, pentru suprafeţe cultivate cu vii nobile s-a 
acordat sprijin financiar în formă de cupoane valorice (100 000 lei 
/cupon). Pentru suprafeţe de 0,5-1,5 ha se acordau 12 cupoane şi se 
ajungea până la 60 de cupoane pentru suprafeţe de 4,5-5,5 ha. 

Pentru producătorii de alcool, nu se acordă subvenţii, nici credite preferen-
ţiale şi nici sprijin pentru achiziţionarea de materie primă, nu se acordă subvenţii 
indirecte şi nu se aplică mecanisme de intervenţie pentru producţia sau comerţul 
cu alcool etilic. 

Comerţul intern cu vin este liber şi nu există monopol al statului. Se aplică 
însă accize pentru vin, conform OUG nr. 143/1999. TVA este aceeaşi pentru vin şi 
pentru alte băuturi alcoolice. Accizele pentru alcool sunt însă mai ridicate decât 
cele pentru vin. Nici un organism naţional nu monitorizează comerţul cu alcool 
etilic de origine agricolă. 

Importul şi exportul de vin este liber, nu se aplică sistemul de licenţe decât 
în cazul cotelor tarifare preferenţiale, pe care le administrează Ministerul Industriei 
şi Comerţului prin eliberarea de certificate.  

Nu se acordă nici restituţii la export şi nici garanţii de creditare. Calitatea 
vinului şi a altor băuturi din musturi de struguri importat şi a altor băuturi alcoolice 
trebuie dovedită prin declaraţie de conformitate, certificate de calitate, buletine de 
analiză emise de ţara de origine în care producătorul confirmă că produsul său 
îndeplineşte condiţiile de calitate. Importatorii obţin confirmarea din ţara de origine 
şi etichetează produsul. În 1999, tarifele de import au fost consolidate 332,5% şi 
aplicate 144%. Spre deosebire de vin, pentru alcool nu sunt în vigoare acorduri de 
import sau export cu UE sau ţări terţe. Nu se aplică cote de import, nici tarife 
preferenţiale.  

Zahăr 
Până în 1997, principalele instrumente folosite în politica zahărului au fost 

preţurile instituţionale, tarifele vamale şi subvenţiile pentru depozitare, fertilizatori 
şi procesare. Preţul la zahăr a fost stabilit pe baza unei decizii guvernamentale, 
iar preţul la sfeclă a fost stabilit pe baza unui Ordin al ministrului. Pentru cantităţile 
aflate în stoc, fabricanţii au primit credite pentru a acoperi costurile de stocare. 
Procesatorii au primit de asemenea credite pentru procurarea de fertilizatori în 
funcţie de suprafaţa cultivată în anul respectiv şi cantitatea necesară de 
fertilizatori aplicată pe unitate de suprafaţă. Fabricanţii au distribuit subvenţiile 
cultivatorilor de sfeclă de zahăr pe bază de contract. Aceste intervenţii au 
determinat menţinerea unei suprafeţe constante cultivate, dar ajutorul acordat nu 
a fost întotdeauna în sprijinul producătorilor individuali. 
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Începând cu 1997, principalele măsuri aplicate în agricultură au fost: libera-
lizarea preţurilor, liberalizarea comerţului cu produse agroalimentare, eliminarea 
subvenţiilor netransparente (pentru stocare şi procesare), privatizarea şi restruc-
turarea fabricilor, reducerea taxelor vamale, reforma instituţională. Zahărul produs 
în timpul unui ciclu de producţie nu este vândut imediat, ci de obicei în următoare-
le opt luni, astfel încât costurile de depozitare duc la preţuri cu amănuntul mari.  

Licenţele de producţie sunt necesare pentru procesarea zahărului, iar 
calitatea produselor este controlată pe baza standardelor de calitate care sunt 
voluntare. Legislaţia românească în vigoare nu stipulează prevederi privind taxe la 
stocare sau rambursarea lunară a acestora pentru vânzările efectuate ca în UE. 
Importurile şi exporturile nu sunt subiectul unui sistem de licenţe. Pentru cantităţi 
importate, în cadrul cotelor tarifare, se eliberează certificate.  

Producătorii de sfeclă de zahăr au fost sprijiniţi în mod indirect prin interme-
diul sistemului de cupoane agricole. În anul 2000, acest ajutor a fost mai con-
sistent: 10 cupoane pe hectar cultivat cu sfeclă de zahăr, care au putut fi folosite 
pentru cumpărarea de fertilizatori, combustibil, pesticide, sămânţă şi lucrări agri-
cole. Ei au beneficiat şi de reducerea cu 37% a preţului seminţelor pentru sfecla 
de zahăr (ex.: în 1999 pentru o suprafaţă de 65 200 hectare).  

Tot indirect producătorii au beneficiat de prevederile legislative ale OG     nr. 
36/98 (achiziţionarea de tractoare, maşini şi echipamente agricole), Ordinul 
ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 15/2000 (facilităţi pentru cumpărarea de 
tractoare).  

Începând cu 1997, în cadrul acordului cu ţările CEFTA, protocoale bilaterale 
(Bulgaria, Republica Cehă, Polonia, Slovacia şi Slovenia), stabilind cote tarifare 
de import preferenţiale în România, anual, a 20 000 tone zahăr brut originar din 
ţările CEFTA, cu o taxă preferenţială de 25%. Pentru anul 2000, există prevederi 
în conformitate cu Ordinul ministrului Industriilor şi Comerţului nr. 354C/99 privind 
deschiderea unor cote tarifare de import pentru produsele originare din ţările 
CEFTA şi administrarea lor în anul 2000. În cadrul Acordului European încheiat 
între România şi Uniunea Europeană, o cotă tarifară preferenţială este stabilită 
pentru importul în România, anual, a 20 000 tone de zahăr brut originar din UE cu 
o taxă preferenţială de 18,8%. În conformitate cu prevederile Legii nr. 94/1994, 
comerţul agricol şi industrial între România şi Republica Moldova este exclus de la 
taxe vamale.  

Urmare a prevederilor Acordului privind Sistemul Global de Preferinţe Co-
merciale între ţările în curs de dezvoltare - Decretul Guvernamental nr. 383/1988, 
importul în România a trestiei de zahăr originară din ţările SGPC este exceptat de 
la taxe vamale.  

România a semnat Protocolul de negociere comercială între ţările în curs de 
dezvoltare (P16) şi, în conformitate cu aceste prevederi (Legea nr. 19/93), 
importul în România de zahăr alb originar din ţările membre ale acestui Acord se 
face cu o taxă vamală de 40%. 
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Flori, viermi de mătase  
Reforma fondului funciar a afectat sectorul floricol. Suprafeţele destinate 

acestei producţii s-au restrâns. Nu se aplică o politică de încurajare a consumului 
sau a producţiei de flori. Cercetarea se finanţează din bugetul de stat, pentru anul 
1999 acordându-se 900 milioane lei. Importul de flori tăiate se face fără licenţe de 
import ori controlul din partea unei autorităţi statale. Reforma funciară a afectat 
doar parţial sectorul sericicol.  



2. CONVERGENŢE LEGISLATIVE 
ACTUALE 

Dr. Jacqueline LEONTE, 
cercetător ştiinţific principal, 

Institutul de Economie Agrară 
 

Politicile comunitare sunt legate indestructibil de totalitatea acelor drepturi şi 
obligaţii comunitare, stipulate în tratate şi în alte acte de rang diferit, care menţin 
împreună toate statele membre ale UE, respectiv Acquis-ul comunitar. Această 
noţiune a fost definită în cadrul Tratatului de la Roma, iar instrumentele sale de 
lucru şi vasta gamă de legi secundare acestuia au fost decise tot în acest cadru. 
Acquis-ul comunitar se referă în special la piaţa unică şi la cele patru libertăţi 
fundamentale inerente acesteia (libertatea de circulaţie a bunurilor, a persoanelor, 
a capitalului şi a serviciilor), precum şi la politicile comune care i se alătură, cum 
ar fi cea pentru agricultură, comerţ, concurenţă, transport şi altele. Spre exemplu, 
temeiul legal al întregii legislaţii comunitare agricole îl constituie art. 43 din 
Tratatul de la Roma. De asemenea, sunt avute în vedere şi măsurile de sprijinire 
a zonelor şi a grupelor de populaţie defavorizate. Prin tratatele sale, Uniunea 
Europeană s-a angajat să întreţină acquis-ul comunitar şi să sprijine dezvoltarea 
acestuia. Excepţii sau derogări de la cadrul legislativ constituit de acquis-ul 
comunitar sunt permise doar în cazuri excepţionale şi au un scop limitat. 

Pentru a analiza gradul actual de convergenţă între legislaţia UE şi legislaţia 
României, trebuie făcută precizarea că sistemul legislativ comunitar cunoaşte 
doar trei tipuri de acte normative. Legislaţia agricolă românească este mult mai 
complexă, cuprinzând legi, OUG, OG, decrete, decrete-legi etc. Actele adoptate 
de Consiliul European şi de Comisia Europeană sunt de trei tipuri: reglementări, 
directive şi decizii. 

Reglementarea reprezintă cel mai important instrument legislativ comunitar, 
deoarece are o valoare juridică superioară legilor naţionale. Reglementările au 
caracter de lege în toate statele membre ale Uniunii Europene, sunt obligatorii şi 
direct aplicabile tuturor statelor membre. Sunt adoptate de Consiliul European, 
format din miniştrii de resort ai statelor membre ai UE, la recomandarea Comisiei 
Europene, după ce Parlamentul European şi-a exprimat punctul de vedere în 
prealabil. În anumite cazuri, Comisia emite la rândul său reglementări de aplicare 
a reglementărilor adoptate de Consiliu. Reglementările sunt specifice organizării 
comune a pieţelor principalelor produse agroalimentare şi fondurilor structurale 
ale UE, fiind obligatorii pentru toate statele membre ale UE. În consecinţă, re-
glementările vor deveni obligatorii pentru statele candidate din momentul do-
bândirii statutului de stat membru, respectiv după momentul aderării acestora. 

Directiva este un instrument legal prin care Consiliul sau Comisia pot cere 
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statelor membre să amendeze sau să adopte legislaţia naţională până la un ter-
men limită, scopul fiind de a atinge obiectivele din directivă. Directivele reprezintă 
doar un cadru în ale cărui limite statul membru trebuie să se încadreze, prin adap-
tarea legislaţiei naţionale sau prin promovarea unor acte normative cu caracter 
naţional. Acest fapt impune statelor membre adoptarea regulilor adecvate, dar 
alegerea formei şi a metodei de realizare a scopurilor enunţate este lăsată la 
latitudinea acestora. 

Pentru acest tip de acte normative, procesul de armonizare legislativă 
presupune realizarea unor tabele de concordanţă între directivele comunitare şi 
actele normative naţionale în vigoare, pe fiecare articol în parte, în scopul intro-
ducerii în legislaţia naţională a tuturor prevederilor comunitare. Trebuie realizată o 
distincţie între directivele care fac obiectul art. 100 din Tratatul de la Roma, care 
presupun unanimitatea şi care se referă în general la aspecte financiare şi libera 
circulaţie a forţei de muncă şi directivele care fac obiectul art. 100A, adăugate prin 
Actul Unic European şi care fac referire de cele mai multe ori la domeniul sanitar-
veterinar, fito-sanitar şi al standardelor alimentare. 

Decizia este referitoare la cazuri specifice şi se poate adresa unui stat 
membru, unei regiuni, unor firme sau chiar unor indivizi, reprezentând de cele mai 
multe ori o derogare de la prevederile legislaţiei comunitare. Deciziile sunt obliga-
torii doar pentru statul, regiunea, organismul sau organizaţia la care face referire. 

Recomandările şi opiniile Consiliului şi ale Comisiei nu sunt restrictive sau 
obligatorii. Acest lucru este valabil şi pentru rezoluţiile Consiliului. 

Analiza convergenţelor legislative în mod detaliat, pe produse este extrem 
de elocventă. Legislaţia românească nu include o serie de prevederi, iar dacă 
acestea există sunt incomplete. În anumite cazuri prevederile legislative româneşti 
sunt contradictorii legislaţiei comunitare, deoarece includ mecanisme de susţinere 
a pieţelor produselor respective care nu se regăsesc în filozofia PAC. În plus, 
armonizarea legislativă poate avea în vedere adoptarea în proporţie de 100% a 
unui set de reglementări (ex.: aspectele de piaţă pentru lapte şi produse lactate 
sunt cuprinse în circa 80 reglementări) sau modificarea legislaţiei naţionale astfel 
încât să se asimileze în cadrul acesteia toate prevederile comunitare dintr-un 
anumit domeniu, de exemplu cel sanitar-veterinar, unde majoritatea legislaţiei 
comunitare îmbracă forma directivelor.  

Domeniile de convergenţă alese spre studiu cuprind legislaţia referitoare la 
pieţele următoarelor produse: 

• culturi în teren arabil 

• carne (de vită şi viţel, de porc, de pasăre şi de oaie) 

• lapte şi produse lactate 
• peşte şi produse din peşte 

• legume şi fructe proaspete şi procesate 

• hamei 
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• in şi cânepă 
• vin şi băuturi alcoolice 

• zahăr 

• flori 

• viermi de mătase. 

Legislaţia românească se concentrează pe acte normative cu caracter 
general: liberalizarea preţurilor, liberalizarea importului şi exportului, preţuri minim 
garantate în perioada 1993-1996, sistemul de cupoane în perioada 1997-2000, 
credite de producţie cu dobândă subvenţionată, credite pentru achiziţionarea de 
maşini şi utilaje agricole, subvenţionarea preţului de achiziţie la seminţele achizi-
ţionate din producţia internă, standarde de calitate (majoritatea fiind standarde 
naţionale) şi detalii tehnice. Puţine produse sunt beneficiarele unei legislaţii 
specializate. În cazul primelor de export, acestea fiind acordate doar pentru grâu 
şi porumb, şi respectiv carne de porc şi pasăre, în listele de armonizare legislati-
vă, aceste produse au putut beneficia şi de prevederi strict specializate. Unele 
mecanisme care apar în practica şi legislaţia românească nu se regăsesc în legis-
laţia comunitară, ceea ce va determina abrogarea acestor prevederi cel târziu la 
data aderării, dacă nu chiar din perioada deschiderii spre negociere a dosarului 
agricol. Comparaţiile pe aceste produse nu au în vedere sistemul de evidenţe 
statistice sau detaliile privind standardele de calitate, ci legislaţia referitoare la 
mecanismele de piaţă existente, şi care au făcut obiectul listelor de screening în 
perioada 1998-2001 şi care se vor monitoriza până la demararea negocierilor 
pentru capitolul agricultură şi silvicultură.  

Culturi în teren arabil  
Legislaţia comunitară cuprinde circa 130 reglementări pentru culturi în teren 

arabil, şi respectiv 11 reglementări pentru in şi cânepă, toate referitoare la inter-
venţie (măsuri de susţinere a preţului intern prin crearea stocurilor de intervenţie 
publică), controlul nivelului ofertei (procedura de set-aside), tarife de import, 
refinanţarea exportului, standarde de calitate şi detalii tehnice. Singurele acte 
normative specializate pe produs pot fi considerate cele referitoare la acordarea 
unei prime de export pentru grâu şi porumb boabe. Alte prevederi, armonizate 
parţial sau total, fac obiectul unor reglementări cu caracter general.  

Carne de vită şi viţel 
Legislaţia comunitară reglementează piaţa internă prin susţinerea preţului şi 

mecanismele de marketing, conţinând prevederi speciale privind controlul nivelului 
ofertei prin plăţi directe şi prime. Pe lângă tarifele de import şi refinanţarea 
exportului, măsuri de control al schimburilor economice cu terţe ţări, legislaţia co-
munitară prevede pentru acest produs şi licenţe de import-export. Standardele de 
calitate sunt însoţite şi de detalii tehnice (ex.: clasificarea carcaselor tip EUROP). 
Prevederile referitoare la primele de export sunt singurele prevederi privind 
mecanismele de piaţă care sunt similare celor europene, dar parţial convergente. 
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Carne de porc 
Legislaţia comunitară reglementează piaţa internă prin susţinerea preţului şi 

a mecanismelor de comercializare a stocurilor create prin intervenţie bugetară, 
fără a exercita un control direct privind nivelul ofertei. Pentru export se utilizează 
refinanţarea exportului şi licenţele de export, ca un sistem de licenţiere automată, 
în scop pur statistic. Parte din reglementări conţin referiri privind standardele de 
calitate. Conform Legii nr. 83/1993, România a reglementat piaţa internă prin 
susţinerea preţului, dar instrumentele utilizate au fost complet diferite. Dacă în UE 
susţinerea preţului se realizează prin intervenţie publică, în sensul că în perioada 
în care curba ofertei este maximă, de la bugetul comunitar se alocă fonduri pentru 
achiziţionarea de produse în vederea realizării unui stoc de intervenţie, în 
România susţinerea preţului s-a realizat printr-un mecanism de distorsionare a 
pieţei, respectiv utilizarea unui preţ minim garantat. Legislaţia din ultimii ani a 
inclus şi primele de export, dar aceasta, spre deosebire de legislaţia comunitară, 
prevedea o acoperire parţială, în cuantum fix a diferenţei dintre preţul intern şi 
preţul de export, respectiv preţul mondial.  

Carne de pasăre  
Pentru acest produs, legislaţia comunitară nu cuprinde prevederi referitoare 

la controlul ofertei sau la intervenţia statului prin crearea de stocuri. Sunt regle-
mentate doar taxele de import, refinanţarea exportului şi standardele de calitate. 
În România, carnea de porc a făcut obiectul Legii nr. 83/1993, prin care se acor-
dau prime în vederea garantării unui preţ minim. Aceste prevederi s-au abrogat, 
dar în varianta reactualizării acestei legislaţii, mecanismul ar fi în dezacord cu pre-
vederile comunitare. Primele de export prevăzute în legislaţia românească în 
perioada 1999-2000 acopereau doar o parte din diferenţa preţ intern - preţ mon-
dial în cuantum fix, în timp ce legislaţia comunitară prevede o acoperire integrală 
a diferenţei. Introducerea clauzei de salvgardare pentru o scurtă perioadă a fost 
reglementată prin acte normative specifice, deşi în dezacord cu acordurile sem-
nate de România. Toate aspectele legate de importul şi exportul acestui produs 
sunt reglementate prin legi cu caracter general. 

Carne de oaie 
Piaţa cărnii de oaie este reglementată prin prevederi legislative referitoare la 

susţinerea preţului prin intervenţie, facilitarea consumului (subvenţionarea vânzării 
stocurilor create prin intervenţie bugetară). Sunt reglementate plăţile directe, 
licenţele de import şi export, tarifele de import, refinanţarea exportului şi standar-
dele de calitate. În legislaţia românească singurele acte normative specifice aces-
tui produs sunt ordinele MIC privind măsurile detaliate de acordare a certificatelor 
de export pentru ovine sau carnea de ovine pentru cotele tarifare din UE. 

Lapte şi produse lactate 
Deşi legislaţia comunitară prevede un preţ ţintă pentru laptele materie 

primă, piaţa laptelui nu este reglementată, acest preţ fiind pur orientativ şi nu un 
preţ garantat. Piaţa produselor lactate (unt, lapte praf degresat şi anumite tipuri de 
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brânzeturi, în special cele cu o perioadă mai îndelungată de maturare) este re-
glementată prin intervenţie bugetară (crearea stocurilor de intervenţie), subvenţio-
narea consumului prin facilităţi pentru vânzarea stocurilor de intervenţie) şi prin 
intermediul cotelor de producţie. Legislaţia comunitară mai cuprinde şi prevederi 
referitoare la licenţe de import-export, tarife de import, refinanţarea exportului de 
produse lactate şi condiţii de calitate pentru produsele eligibile acordării acestor 
ajutoare. Standardele de calitate sunt reglementate prin intermediul directivelor. 
Singurele acte normative româneşti specializate pe această gamă de produse au 
fost cele promovate în anul 2000, privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 
(OG nr. 29 /2000, Ordin al ministrului Industriei şi Comerţului nr. 83/2000 şi HG nr. 
175/2000), care reprezintă o intervenţie brutală a statului asupra preţului laptelui 
materie primă.  

Peşte şi produse din peşte 
Legislaţia comunitară este extrem de vastă, cuprinzând peste 80 de regle-

mentări care fac referire la: ajutor pentru depozitare, restituţii la export, standarde 
de calitate şi norme de comercializare a produselor, compensaţii financiare pentru 
anumite tipuri de peşte (ex: sardine) sau produse din peşte, ajutoare acordate 
sectorului cooperatist piscicol şi criterii de eligibilitate pentru membrii acestui sec-
tor, licenţe de pescuit, sistemul statistic al acestui subsector, registrul şi sistemul 
de monitorizare al navelor, restricţii privind activitatea de pescuit (permise, inspec-
ţie, limitarea capturilor). Legislaţia românească este cu mult mai puţin conturată în 
acest sens. Subsectorul cade sub incidenţa unui număr ridicat de acte normative 
cu caracter general, legea specială de reglementare fiind de dată mai veche. 

Legume şi fructe proaspete şi procesate 
Legislaţia comunitară face referiri la susţinerea producătorilor şi procesato-

rilor (ajutor per hectar, ajutor de prelucrare), controlul nivelului ofertei (retragerea 
de pe piaţă a produselor de către organizaţiile producătorilor, cote), tarife de 
import, preţ minim de intrare pe piaţă, refinanţarea exportului şi standarde de 
calitate. Legislaţia românească nu cuprinde referiri speciale la aceste produse. 
Organizarea sectorului din punct de vedere economic (producători şi procesatori) 
este realizată în mod diferit, fiind reglementată de Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură şi de OG nr. 55/2000 
privind asociaţiile interprofesionale. Standardele de calitate şi normele de comer-
cializare sunt incluse în legile cu caracter orizontal care vizează întregul sector 
agroalimentar. 

Hamei, in şi cânepă 
Legislaţia UE pentru produsul hamei include prevederi referitoare la 

recunoaşterea grupurilor de producători de hamei, ajutoare financiare şi subvenţii 
acordate acestora şi importul din ţări terţe. Pentru in şi cânepă, în legislaţia 
comunitară există prevederi legislative speciale pentru acordarea de ajutoare 
producătorilor, pentru încheierea contractelor cadru de vânzare-cumpărare, 
ajutorul de depozitare privată, restricţii pentru inul şi cânepa pentru seminţe. 
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Legislaţia românească nu include prevederi legislative similare celor din legislaţia 
comunitară.  

Vin şi băuturi alcoolice 
În legislaţia comunitară, din 100 de acte normative adoptate numai pentru 

acest produs, majoritatea sunt reglementări, iar câteva sunt decizii privind 
aspectele calitative ale vinului. Prevederile legislative au în vedere susţinerea 
preţului pe piaţă, reglementarea marketingului, prime de abandon, tarife de 
import, refinanţarea exportului şi standarde de calitate. Spre deosebire de alte 
produse agroalimentare, sectorul vinului este un sector mult mai bine reglementat 
(ex.: inspecţia de stat), chiar dacă anumite acte normative nu sunt complet 
armonizate sau dacă aplicarea în practică a prevederilor respective lasă de dorit. 

Zahăr 
Legislaţia comunitară se referă la intervenţie (măsuri de susţinere a preţului 

intern), controlul nivelului ofertei (cote de producţie), tarife de import şi cote 
preferenţiale pentru ţările APC, refinanţarea exportului şi standarde de calitate, în 
timp ce prevederile legislative româneşti au referiri specializate doar în privinţa 
standardelor de calitate (naţionale). Prevederile privind producţia, ambalarea, 
etichetarea, comercializarea, precum şi cele referitoare la import export sunt cele 
general-valabile pentru produsele alimentare. Nu există referiri statistice speciale.  

Flori 
În legislaţia românească sunt prevăzute o serie de standarde naţionale 

elaborate încă din perioada 1979-1985. Nu există prevederi similare celor 
comunitare, care includ măsuri specifice pentru plante vii şi produse floricole, 
organizarea comună de piaţă pentru arbori vii, bulbi, rădăcini, flori tăiate şi frunze 
ornamentale, importul din ţările terţe şi condiţiile de aplicare a taxelor vamale 
preferenţiale etc. 

Viermi de mătase 
Deşi în acest sector există prevederi speciale (Ordinul ministrului nr. 90/98 

cu privire la dezvoltarea generală a patrimoniului genetic a animalelor şi a 
viermilor de mătase şi Ordinul ministrului nr. 91/98 care stabileşte reguli de 
organizare şi funcţionare a fermelor sericicole), legislaţia românească este de-
parte de a fi armonizată cu cea comunitară, deoarece în legislaţia UE apar 
prevederi detaliate privind măsurile speciale pentru stimularea creşterii viermilor 
de mătase şi modalităţile de acordare a ajutoarelor. 



3. AMENDAMENTE LEGISLATIVE 
NECESARE 

Dr. Jacqueline LEONTE, 
cercetător ştiinţific principal, 

Institutul de Economie Agrară 
 

Amendamentele legislative necesare se împart în două categorii: legislaţie 
privind introducerea unor noi mecanisme şi legislaţie privind eliminarea unor 
mecanisme neconcordante existente. 

3.1. Legislaţie privind introducerea unor noi mecanisme 

Culturi în teren arabil 
Sistemul de intervenţie se poate introduce la data aderării, cu condiţia exis-

tenţei aparaturii de laborator în centrele de intervenţie pentru analizarea calităţii 
cerealelor pentru intervenţie. Tot la aderare se pot introduce şi plăţile directe, pe 
baza unui sistem mixt (hărţi existente, imagini satelitare şi fotografii aeriene, baze 
de date utilizate la schema cupoanelor şi plăţilor directe la grâu). O introducere 
completă după aderare se va putea realiza în cazul a două mecanisme: 

• restituţii de producţie pentru utilizarea amidonului obţinut din grâu, 
porumb, orez, orez spart sau cartofi pentru fabricarea unor alimente; 

• plăţi compensatorii pentru cultivarea cartofilor destinaţi fabricării amido-
nului. 

În ceea ce priveşte tarifele de import, modificările legislative trebuie să 
vizeze:  

• eliminarea graduală a tarifelor vamale în vigoare, o dată cu aderarea 
ţărilor CEFTA respective (de exemplu, dacă Ungaria aderă înaintea 
României, în 2004, acordul respectiv va fi eliminat); 

• introducerea tarifelor de import în vigoare în UE la data aderării;  

• negocierea unei perioade de tranziţie în ceea ce priveşte tarifele prefe-
renţiale cu Republica Moldova la aderare sau simpla eliminare a aces-
tora la aderare. 

Restituţiile la export se vor putea introduce în practica românească după 
aderare. 

Carne de vită şi viţel 
Sistemul plăţilor directe include o serie de prime şi plăţi adiţionale. Dintre 

toate primele ce se includ în acest sistem, cel mai rapid se poate introduce prima 
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de sacrificare. Prima pentru animale bovine mascule se poate introduce tot într-un 
orizont de timp scurt, dar implementarea totală a acestui mecanism va avea loc 
după 1 ianuarie 2007 când sistemul de identificare şi înregistrare al animalelor va 
fi implementat şi când se estimează că IACS-ul va funcţiona. Modificări legislative 
se vor realiza şi prin introducerea primei de desezonalitate şi a primei pentru vita 
care alăptează. Deoarece implică o bună funcţionare a IACS-ului, prima de exten-
sificare şi plăţile adiţionale ar putea constitui un punct al negocierii unor perioade 
de derogare. 

În domeniul comerţului exterior, mecanismul cel mai la îndemână şi care a 
fost testat într-o anumită măsură îl reprezintă sistemul de licenţe de import şi de 
export. Abia după aderare se vor putea introduce integral restituţiile la export şi 
taxele-tarifele vamale. 

Sistemul de intervenţie, care este un sistem relativ costisitor, nu va putea fi 
introdus integral decât la aderare, neimplicând modificări legislative până la acea 
dată. Este cazul cumpărării cărnii de vită prin agenţia de intervenţie şi a ajutorului 
pentru depozitarea privată.  

Carne de pasăre 
La capitolul mecanisme comerciale, sistemul de eliberare al licenţelor există 

în România, dar acesta trebuie modificat şi armonizat cu cel comunitar, această 
modificare legislativă şi instituţională fiind posibilă în decursul a doi-trei ani. Licen-
ţele de export pot fi introduse tot în 2003-2004. În mod similar, refinanţarea ex-
porturilor de carne de pasăre se aplică parţial în România, sub forma primelor de 
export, care se va armoniza total cu mecanismul european la aderare. Mecanis-
mul taxelor vamale la import este de preferat a nu fi introdus până la data aderării. 

Introducerea unor noi standarde de comercializare trebuie realizată cât mai 
curând. Modificări legislative privind introducerea definiţiilor pentru diferite carcase 
de pasăre şi părţi ale carcasei, clasificărilor în funcţie de greutate şi calitate, 
etichetării şi diferitelor prezentări pentru vânzare se impun de urgenţă, pentru ca 
într-un timp foarte scurt să fie introduse şi recomandări privind împachetarea, 
conţinutul de apă din carcasele congelate şi sistemul de control. 

Pentru sectorul ouălor trebuie introduse până la data aderării licenţele de 
import şi de export, precum şi restituţiile la export, dacă bugetul va permite aceas-
tă povară financiară. Sistemul taxelor vamale la import va determina modificări 
legislative la data aderării. Similar cărnii de pasăre, standardele de comercializare 
a ouălor trebuie să se regăsească în legislaţia românească cât mai curând: în 
prima fază introducerea definiţiilor şi clasificării în funcţie de calitate şi greutate, 
apoi introducerea de recomandări cu privire la centrele de împachetare, etiche-
tare, marcarea ouălor şi control. 

Carne de oaie 
Până la aderare, Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară şi ANARZ trebuie să 

identifice şi să înregistreze oile şi caprele. Abia după încheierea acestui proces, 
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se vor putea introduce amendamente legislative privind acordarea de prime, 
deoarece mecanismul primelor presupune un sistem de monitorizare adecvat. 

Dintre mecanismele comerciale, licenţe pentru import şi export pot şi trebuie 
introduse rapid, în timp ce aplicarea prevederilor referitoare la contingentele de 
import poate fi amânată până la data aderării.  

Sistemul de intervenţie, care în principal cuprinde ajutorul pentru depozita-
rea privată, se va putea introduce complet după aderare. 

Lapte şi produse lactate 
Deoarece acest produs este un produs perisabil, sensibil din punct de 

vedere al organizării pieţelor, majoritatea prevederilor legislative comunitare, care 
implică fonduri considerabile, se vor putea introduce la data aderării. În această 
categorie intră prevederile referitoare la sistemul de intervenţie (intervenţia publică 
pentru unt, intervenţia publică pentru lapte praf degresat, ajutorul de depozitare 
privată pentru smântână şi unt, ajutorul de depozitare privată pentru lapte praf 
degresat şi brânză), inclusiv măsurile de comercializare (ajutorul pentru lapte praf 
degresat şi lapte degresat folosit în hrana animalelor, ajutorul pentru laptele 
degresat procesat în cazeină şi cazeinaţi, ajutorul pentru cumpărarea la preţuri 
reduse smântână, unt şi unt concentrat de către organizaţiile nonprofit, unităţile 
militare sau similare, patiserii şi fabricanţi de îngheţată, alţi producători de furaje şi 
pentru consumul direct al untului concentrat, ajutoare pentru oferirea unor 
produse lactate în şcoli - laptele şcolar). 

Tot la data aderării se vor putea introduce şi prevederile referitoare la 
măsurile de protecţie la graniţă (taxe de import şi restituţii la export). Deoarece 
România nu este avantajată de introducerea unui sistem de cote de producţie 
(limitarea cantităţii de lapte comercializat către procesatori şi de lapte vândut pe 
piaţa ţărănească), aceste prevederi nu numai că nu vor face obiectul unor amen-
damente legislative până la data aderării, ci vor putea face obiectul negocierii unor 
perioade de derogare de cel puţin 3 ani de la data aderării.  

În mod similar, sistemul plăţilor directe trebuie negociat în vederea aderării, 
deoarece presupune un sistem de monitorizare corespunzător din partea solici-
tanţilor, dar şi disponibilitatea Uniunii Europene de a acorda aceste plăţi statelor 
candidate, disponibilitate care s-a anunţat a nu exista decât 7 ani de la data ade-
rării şi numai într-un cuantum sub nivelul celui comunitar înregistrat la această 
dată.  

Peşte şi produse din peşte 
Mecanismele de intervenţie (compensaţii financiare pentru retrageri, ajutoa-

re de depozitare publică şi privată) se vor putea implementa integral la aderare 
datorită restricţiilor bugetare existente. Cotele tarifare comunitare pentru anumite 
produse piscicole nu este de dorit a fi introduse înainte de data aderării. Compen-
saţia financiară pentru organizaţiile de producători pentru acoperirea costurilor 
care rezultă din implementarea programului operaţional (pentru cinci ani) se poate 
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acoperi atât din fonduri naţionale, cât şi în cadrul Programului SAPARD.  

Deoarece România are o flotă mică, nefiind necesară măsura de ajutor 
public pentru oprirea activităţii înainte de aderare, legislaţia românească nu se va 
modifica până la data aderării cu prevederi referitoare la prime de casare, prime 
pentru transfer permanent în cadrul unei companii mixte, prime pentru alte 
transferuri permanente către ţări terţe sau prime pentru alte cazuri de oprire 
definitivă a activităţii de pescuit. 

O implementare integrală a prevederilor legislative cu referire la Registrul 
navelor de pescuit, licenţele de pescuit, permisele speciale şi cote se poate 
realiza extrem de rapid. Spre deosebire de lapte şi zahăr, unde cotele afectează 
dezvoltarea producţiei autohtone, în cazul subsectorului peşte acestea sunt de 
dorit, deoarece permite o mai bună exploatare a resurselor piscicole. Prin 
intermediul fondurilor Phare, pe perioada a doi ani, s-ar putea introduce şi aplica 
şi un sistem de monitorizare a navelor de pescuit. 

Asistenţa structurală, fiind la îndemâna României, atât prin fondurile naţio-
nale, cât şi prin Programul SAPARD al Uniunii Europene, legislaţia românească ar 
trebui modificată rapid cu prevederi referitoare la: 

• ajutorul public pentru reînnoirea flotei şi modernizarea navelor de pes-
cuit; 

• prime acordate global pentru proiecte colective în cadrul titulaturii de 
pescuit artizanal; 

• ajutoare băneşti pentru încurajarea creării şi funcţionării organizaţiilor de 
producători şi a organizaţiilor interprofesionale (3% din volumul produc-
ţiei, în primul an; 2% din volumul producţiei, în al doilea an; 1% din 
volumul producţiei, în al treilea an). 

Măsurile socio-economice vor putea fi aplicate integral la aderare, iar opri-
rea temporară a activităţii şi alte compensaţii financiare se vor aplica după adera-
re doar în anumite circumstanţe. Armonizarea legislativă completă se va realiza la 
data aderării şi pentru prevederile legislative referitoare la protejarea şi dezvolta-
rea resurselor acvatice, acvacultura, facilităţi portuare, procesarea şi marketingul 
şi pescuitul din apele interioare. 

Legume şi fructe 
Pentru implementarea politicii în acest domeniu este necesară introducerea 

bazei legislative pentru calitatea produselor printr-un Ordin Comun al MAAP şi 
MSF privind calitatea produselor şi prin aplicarea normelor metodologice aferente 
OG nr. 113/99 privind comercializarea produselor. 

În privinţa organizaţiilor interprofesionale se impune introducerea unor 
prevederi legislative privind autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pă-
durilor de a recunoaşte aceste organizaţii şi detalii privind criteriile de eligibilitate 
ale acestora.  
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O altă modificare legislativă necesară, care ar atrage şi modificări institu-
ţionale corespunzătoare, este introducerea obligativităţii monitorizării preţurilor, 
producţiei şi suprafeţelor de stocare. 

Hamei 
Având în vedere faptul că în acest subsector cele mai importante mecanis-

me le reprezintă ajutoarele producătorilor pentru suprafaţa cultivată cu hamei şi 
plăţile compensatorii pentru producătorii care aplică măsuri de retragere tempora-
ră sau permanentă din cultură a plantaţiilor de hamei, introducerea unor prevederi 
legislative în acest sens se va putea realiza la aderare, ca urmare a costurilor 
bugetare pe care introducerea unor asemenea mecanisme le-ar presupune.  

In şi cânepă 
În subsectorul in şi cânepă, prevederile legislative comunitare se referă la 

mecanismul ajutoarelor de procesare pentru in şi cânepă pentru fibre. Se esti-
mează că implementarea acestor prevederi va fi integrală la data aderării. 

Vin 
Legislaţia referitoare la potenţialul de producţie (interzicerea înfiinţării de noi 

plantaţii, drepturi de plantare, drepturi de replantare) se va putea introduce inte-
gral înainte de aderare, cu condiţia ca registrul viticol şi cadastrul viticol să fie ela-
borate şi actualizate, iar rezerva de drepturi de plantare şi replantare să fie reali-
zată. 

Primele de abandon trebuie introduse integral după data aderării, după ce 
România stabileşte nivelul primei şi regiunile în care aceasta poate fi acordată. 
Deci va constitui un subiect de negociere a procesului de aderare în cadrul 
capitolului agricultură. În mod similar, ajutorul pentru restructurarea şi conversia 
viilor se va putea introducere integral după aderare, după ce planurile de 
restructurare şi conversie vor fi elaborate şi aprobate şi sistemul de control va fi 
operaţional. Se impune o perioadă de derogare. 

Pentru mecanismele de piaţă, care reprezintă partea legislativă a cărei 
aplicare necesită un anumit nivel al fondurilor bugetare, este necesară o perioadă 
de tranziţie în vederea implementării sistemului de control al calităţii. Mecanismele 
care se vor regăsi în legislaţia aplicabilă României după data aderării şi care nu 
vor determina modificări legislative până la acea dată sunt: 

• ajutorul pentru fabricarea sucului de struguri; 

• ajutorul pentru utilizarea musturilor la creşterea tăriei alcoolice a 
produselor viticole; 

• ajutorul pentru stocajul privat al vinurilor de masă; 

• ajutorul pentru stocajul privat al musturilor de struguri, musturilor de 
struguri concentrate şi musturilor de struguri concentrat rectificate; 
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• ajutorul pentru distilarea tescovinei, drojdiei şi vinurilor (distilarea obliga-
torie); 

• ajutorul pentru distilare când cantitatea de vin este în exces faţă de 
cantitatea normală (cantitatea produsă într-o perioadă de referinţă) şi 
care nu a fost exportată în anul viticol respectiv; 

• sprijinul sub forma unui ajutor primar pentru distilarea vinurilor de masă 
(distilarea opţională); 

• sprijinul sub forma unui ajutor secundar pentru stocarea alcoolului obţi-
nut din distilarea vinurilor de masă (distilare opţională); 

• vânzarea alcoolului obţinut din distilarea obligatorie preluat de agenţiile 
de intervenţie prin ofertare sau licitaţie publică. 

Dintre mecanismele comerciale, tarifele de import pot fi adoptate treptat 
până la data aderării, într-un orizont de timp 2004-2007. Modificările legislative 
necesare includ: 

• eliminarea tarifelor vamale preferenţiale (convenite în cadrul protocoale-
lor bilaterale cu Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia) o dată cu aderarea 
acestor ţări, în caz că va avea loc înainte de aderarea României; dacă, 
spre exemplu, Ungaria aderă în 2004, acordul respectiv va fi eliminat din 
momentul aderării; 

• introducerea tarifelor de import UE la aderare;  

• eliminarea (pe bază de acord mutual) a tarifelor preferenţiale cu Repu-
blica Moldova la aderare în cazul în care în urma negocierii nu se admite 
o perioadă de tranziţie. 

Având în vedere costurile pe care le presupune acordarea unor restituţii la 
export, precum şi faptul că nu sunt considerate o prioritate în cadrul acestui 
sector, introducerea integrală a restituţiilor la export pentru vin se va putea realiza 
după aderare, în perioada 2008-2010 (presupunând faptul că data aderării o 
reprezintă 1 ianuarie 2007, conform declaraţiilor politice). 

Zahăr 
Deoarece sectorul producţiei de sfeclă de zahăr a cunoscut un declin con-

tinuu, implementarea legislaţiei comunitare este un proces extrem de delicat, dar 
mai ales dificil, având în vedere dificultăţile acestei pieţe agroalimentare. Sistemul 
de stocare, incluzând mecanisme, precum cotizaţia de stocare, rambursarea 
lunară sau stocurile minime, precum şi sistemul de cote, incluzând cotizaţii ale 
producătorilor nu se justifică în cazul României decât la data aderării, dacă nu se 
poate obţine o perioadă de derogare (în special în cazul cotelor).  

Legislaţia comunitară prevede un sistem complet de intervenţie, măsuri de 
protecţie la graniţă (taxe la import, restituţii la export), precum şi un sistem de 



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

42 

importuri preferenţiale sau restituţii la producţie pentru zahărul folosit în industria 
chimică. Legislaţia românească va include aceste prevederi doar în măsura în ca-
re se justifică sau va trebui să negocieze perioade de derogare sau chiar excepta-
re de la anumite reguli ce nu-şi găsesc raţiunea în cazul pieţei româneşti a za-
hărului.  

Flori şi viermi de mătase 
Măsurile de promovare a consumului în sectorul floricol nu sunt o prioritate 

pentru agricultura românească şi în consecinţă armonizarea cu legislaţia 
comunitară nu va determina modificarea legislaţiei româneşti înainte de momentul 
aderării. Similar, ajutorul acordat crescătorilor de viermi de mătase din Uniunea 
Europeană nu se poate acorda din fonduri naţionale producătorilor români. Până 
la data aderării, conform strategiei MAAP, nu va reprezenta un sector strategic. 

3.2. Legislaţie privind eliminarea unor mecanisme neconcordante 
existente 

Deoarece politica agricolă românească nu s-a dovedit a fi armonizată cu 
practicile şi tendinţele comunitare, iar în anumite sectoare chiar lipsită de conver-
genţă, prin existenţa unor mecanisme divergente de subvenţionare a producăto-
rilor agricoli, armonizarea legislativă în perspectiva aderării presupune eliminarea 
tuturor mecanismelor de acest tip. Parte din mecanismele existente se pot însă 
menţine în scop statistic ori transforma în vederea implementării treptate a 
mecanismelor din Uniunea Europeană.  

Culturi în teren arabil 
Sprijinul direct pentru achiziţionarea de materiale sau plata serviciilor pentru 

cultivarea terenurilor arabile, sub forma unor cupoane nerambursabile trebuie eli-
minat, cu condiţia menţinerii şi actualizării bazei de date referitoare la producători.  

Plata primelor18 pentru producătorii de grâu se poate extinde ca mecanism 
şi la celelalte culturi arabile pentru a-l pregăti în forma utilizată în Uniunea Euro-
peană pentru plăţile directe sau se poate realiza o eliminare simplă la aderare. 

Se impune eliminarea până la aderare a ajutoarelor de stat de tipul 
împrumuturilor preferenţiale pentru achiziţionarea de maşini agricole de fabricaţie 
românească şi a tarifelor vamale româneşti. În privinţa tarifelor preferenţiale cu 
ţările CEFTA, eliminarea va fi graduală în funcţie de data aderării ţărilor CEFTA 
respective. Pentru Acordul preferenţial cu Republica Moldova este necesară 
negocierea unei perioade de tranziţie sau simpla eliminare la aderare. 

În privinţa restituţiilor la export acordate sub formă de prime pentru exportul 
de grâu şi porumb există două variante: 

• extinderea mecanismului şi la celelalte culturi arabile pentru a-l pregăti în 
forma utilizată în UE pentru restituţiile la export; 

                                            
18 Prima acordată pentru o anumită cantitate de grâu vândută exclusiv pe piaţa internă. 
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• simpla eliminare la aderare şi introducerea restituţiilor la export practica-
te în UE. 

Carne de vită şi viţel 
Schema de cupoane pentru vaci şi bivoliţe putea fi menţinută până la data 

aderării, prin acest sistem crescătorii de bovine putând fi stimulaţi să identifice şi 
să înregistreze animalele. Deoarece prima de extensificare şi plăţile adiţionale nu 
pot fi implementate până în 2010, România va cere o perioadă de tranziţie pentru 
introducerea Sistemului integrat de Administrare şi Control.  

Necesită a fi eliminate cel târziu la data aderării următoarele mecanisme 
utilizate în politica agricolă românească: 

• credite cu dobândă subvenţionată pentru procurarea de animale de 
reproducţie, pentru îmbunătăţirea adăposturilor şi construirea de noi 
adăposturi; 

• ajutoare pentru desfăşurarea activităţii; 

• Acordul de liber schimb cu Republica Moldova; 

• Acordul Comercial cu ţările CEFTA; 

• taxele vamale la import. 

Carne de pasăre şi oaie 
Pentru că mare parte din instrumentele de politică agricolă sunt decizii 

politice şi depind de negocierile cu Comisia Europeană, data exactă a abrogării nu 
poate fi estimată. Cu excepţia sistemului de prime de export, care poate fi 
transformat în restituţii la export (până în 2003), adaptându-se astfel cerinţelor 
comunitare, se impune abolirea următoarelor:  

• credite cu dobândă subvenţionată pentru procurarea de păsări pentru 
reproducţie, pentru îmbunătăţirea adăposturilor existente şi pentru 
construcţia de noi adăposturi; 

• finanţarea cheltuielilor realizate pentru creşterea păsărilor; 

• Acordul de liber schimb cu Republica Moldova; 

• Acordul Comercial cu ţările CEFTA; 

• taxele vamale la import. 

Aceleaşi recomandări sunt valabile şi pentru sectorul ouălor. 

Lapte şi produse lactate 
În acest sector se impune o eliminare simplă a mecanismelor practicate, 

deoarece nu au elemente similare celor comunitare. La data aderării sau chiar 
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până la acea dată, schema de cupoane pentru vaci şi bivoliţe de lapte, prima 
pentru laptele materie primă livrat procesatorilor şi taxele vamale practicate la 
produsele lactate trebuie înlocuite cu mecanisme convergente celor comunitare. 

Acordul Comercial cu ţările CEFTA va cunoaşte cel mai probabil o eliminare 
graduală, pe măsura aderării ţărilor din CEFTA la UE. 

Peşte şi produse din peşte 
În acest sector, singurul instrument de politică agricolă divergent este repre-

zentat de licenţele de export pentru caviar. În Uniunea Europeană, majoritatea 
licenţelor de import, cât şi a celor de export se acordă în mod automat, în scop 
pur statistic. Simpla abolire înainte de data aderării poate reprezenta o variantă. 

Hamei 
Neexistând o legislaţie specifică în acest sector, nu se impune abrogarea 

unor prevederi legislative. 

In şi cânepă 
Deoarece şi în acest sector există un vid legislativ, singurul mecanism 

divergent l-a reprezentat schema de cupoane pentru culturi arabile, care deja s-a 
abrogat în cursul anului 2001. 

Vin 
În acest domeniu este necesară o eliminare a următoarelor mecanisme 

înainte sau cel târziu la data aderării: 

• schema cupoanelor pentru suprafeţele plantate cu vii nobile; 

• ajutor de stat în formă de preţuri reduse pentru achiziţionarea materia-
lului viticol săditor; 

• ajutor de stat sub forma unor împrumuturi preferenţiale pentru achiziţio-
narea de maşini agricole româneşti; 

• tarifele vamale româneşti; 

• acorduri preferenţiale cu ţările CEFTA. 

Acordul preferenţial cu Republica Moldova necesită o eliminare simplă la 
aderare sau negocierea unei perioade de tranziţie. Eliminarea tarifelor prefe-
renţiale convenite cu Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia la aderarea acestor ţări 
este necesară, dar în condiţiile negocierii cu aceste ţări a unor compensări. 

Zahăr 
În acest domeniu, este necesară eliminarea următoarelor mecanisme: 

• schema de cupoane; 
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• tarifele vamale româneşti; 

• Acordul Comercial cu ţările CEFTA (pe măsura aderării ţărilor CEFTA la 
UE); 

• Acordul de liber schimb cu Republica Moldova; 

• Acordul SGCPC. 



4. ARMONIZAREA INSTITUŢIONALĂ 
NECESARĂ IMPLEMENTĂRII PAC 

Drd. Mirela RUSALI, cercetător ştiinţific, 
Institutul de Economie Agrară, 

Drd. Victoria BURTEA, cercetător ştiinţific IEA, 
Mihaela LUCA, cercetător IEA, 

Daniela ŞUTEU, Program Phare IEA, 
Roxana GÂRBEA, Program Phare MAA, 
Veronica STAICU, Program Phare MAA, 

Iulia CÂRCIUMARU, Program Phare MAA 
 

Introducerea unor instrumente de politici agricole convergente cu cele 
comunitare sau chiar similare acestora presupun o serie de sarcini care necesită 
o perioadă minimă de realizare, conform tabelului realizat pe produsele selectate. 
Această perioadă ar trebui să reprezinte timpul pe care decidenţii în materie de 
armonizare instituţională trebuie să îl aloce pregătirii efective pentru imple-
mentarea instrumentelor. La această perioadă minimă se adaugă timpul necesar 
redactării actelor normative româneşti şi durata procesului de adoptare a actelor 
respective. Este important de subliniat faptul că aceste perioade de timp trebuie 
alocate înainte de data aderării.  

Dacă exemplificăm armonizarea instituţională în cazul creării Agenţiei de 
Plăţi, perioada minimă pentru a crea agenţia şi a deveni operaţională este de 6 
ani. În această perioadă s-ar redacta şi promova actul normativ de constituire, 
incluzând o organigramă detaliată, s-ar selecta şi recruta persoane eligibile pentru 
funcţiile pe care le presupune agenţia, s-ar identifica procedurile pe care 
funcţionarii angajaţi trebuie să le respecte în derularea fondurilor comunitare şi 
aceştia ar fi pregătiţi în acest sens, s-ar derula cel puţin un proces de simulare a 
activităţilor pe care agenţia şi centrele sale de intervenţie la nivel local ar trebui să 
le desfăşoare, s-ar demara procesul de acreditare naţională a agenţiei de către 
Ministerul de Finanţe, apoi de către Comisia Europeană. Realizând un simplu 
calcul, constatăm că aderarea la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2008 
ar presupune demararea acestor activităţi la 1 ianuarie 2002.  

4.1. Culturi în teren arabil  
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire19 
Înfiinţarea Agenţiei de Plăţi şi crearea 
centrelor de intervenţie  

MAAP 72 

                                            
19 Timpul minim de pregătire este exprimat în număr luni. 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Achiziţionarea de cereale şi vinderea 
lor prin invitaţii la ofertare sau în cazul 
revânzării pe piaţa comunitară, prin 
licitaţie publică 

Agenţia de Plăţi (prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Intervenţie pentru Cereale) îm-
preună cu centrele de intervenţie 
(vor fi create un număr de 57) şi prin 
laboratoarele anexate  

12  

Elaborarea cererii de ofertă şi publica-
rea lor în Jurnalul Oficial al EC şi la se-
diul agenţiei  

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Intervenţie pentru Cereale 

1  

Luarea tuturor măsurilor necesare pen-
tru a permite tuturor părţilor să evalue-
ze calitatea cerealelor puse în vânzare 
înainte de trimiterea ofertelor  

Centrele de Intervenţie  3  

Informarea ofertanţilor despre rezultate-
le ofertei trimise, prin înaintarea decla-
raţiei de câştigare a contractului către 
ofertantul câştigător  

Agenţia de Plăţi (prin Subdeparta-
mentul de Intervenţie pentru Ce-
reale) 

1  

Elaborarea unui formular pentru 
ofertare la intervenţie 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Intervenţie pentru Cereale şi De-
partamentul Juridic 

1  

Preluarea cerealelor din momentul în 
care cantitatea şi standardele de 
calitate au fost îndeplinite  

Centre de Intervenţie  12  

Numirea unui reprezentant care să 
supravegheze cântărirea cerealelor 
livrate în intervenţie  

Centre de Intervenţie şi Departa-
mentul de Control Tehnic din Agen-
ţia de Plăţi 

1  

Verificarea dacă caracteristicile fizice şi 
tehnice ale eşantioanelor preluate sunt 
analizate într-o perioadă maximă de 20 
zile lucrătoare 

Centre de Intervenţie şi laboratoare-
le din cadrul centrelor de intervenţie

1  

Elaborarea unui registru pentru fiecare 
lot 

Centre de Intervenţie 1  

Verificarea calităţii produsului stocat cel 
puţin o dată pe an  

Agenţia de Plăţi (Departamentul de 
Control Tehnic) şi laboratoarele din 
centrele de intervenţie  

1  

Verificarea cel puţin pe eşantioane a 
nivelului maxim de reziduuri de pesti-
cide  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Control Tehnic 

1 

Achiziţionarea de grâu comun, grâu 
dur, secară, orz, porumb şi sorg care 
este livrat în anumite condiţii de canti-
tate şi calitate  

Agenţia de Plăţi (prin Subdeparta-
mentul de Intervenţie pentru Cerea-
le) împreună cu centrele de inter-
venţie şi laboratoare  

18  

Inspectarea fără preaviz a cel puţin 
50% din depozite alese aleator pe baza 
analizei de risc  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Control Tehnic 

12  

Colectarea de la întreprinderile de pro-
ducere a amidonului de eşantioane ale 
contractelor încheiate, inclusiv pentru 
fiecare contract, numărul de identifica-
re, numele producătorului şi cantitatea 
contractată de la acesta măsurată în 
echivalent amidon  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
Juridic şi Departamentul de Execu-
ţie (Subdepartamentul de Autoriza-
re) 

3  



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

48 

Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Colectarea de declaraţii de la procesa-
tori prin care să se permită autorităţii 
competente să facă toate verificările şi 
inspecţiile necesare monitorizării mo-
dului în care este utilizat amidonul  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Control Tehnic 

3  

Colectarea garanţiei de la procesator în 
valoare de 15 euro pe tonă de amidon 
de bază (necesară emiterii certificatului 
de restituţie la producţie)  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Execuţie (Subdepartamentul de Au-
torizare Plăţi) şi Departamentul Fi-
nanciar (Subdepartamentul de Plăţi)

6  

Realizarea de controale administrative 
şi (unde este necesar) controale fizice 
pentru a aproba plata restituţiei pentru 
utilizarea amidonului  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Control Tehnic 

6  

Plata restituţiei după ce amidonul a fost 
utilizat la fabricarea bunurilor aprobate 

Agenţia de Plăţi, Departamentul Fi-
nanciar (Subdepartamentul de Plăţi)

6  

Înapoierea garanţiei depuse de 
fabricanţi pentru primirea certificatului 
de restituţie pentru utilizarea 
amidonului, pe baza dovezii emise de 
fabricanţi  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Execuţie (Autorizare de Plăţi) şi 
Departamentul Financiar (Subde-
partamentul de Plăţi) 

6  

Realizarea de controale la cel puţin 
10% din totalitatea tranzacţiilor şi 
utilizărilor care au avut loc. Verificarea 
controlului se va face pe baza analizei 
de risc 

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Control Tehnic 

6  

Colectarea de aplicaţii pentru plata în 
avans a restituţiei pentru utilizarea 
amidonului, pe baza unei garanţii 
depuse de fabricant  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Execuţie (Subdepartamentul de 
Autorizare de Plăţi) 

6  

Înapoierea garanţiei pentru plata în 
avans a restituţiei pentru utilizarea 
amidonului (după verificarea utilizării 
amidonului) 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Execuţie (Autorizare de Plăţi) şi 
Departamentul Financiar (Subde-
partamentul de Plăţi) şi 
Departamentul de Control Tehnic 

6  

Supravegherea determinării greutăţii 
brute a cartofilor destinaţi producţiei de 
amidon  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Control Tehnic 

1  

Plăţi directe - luarea deciziei dacă se 
vor acoperi cu până la 50% a costurilor 
asociate cultivării de culturi plurianuale 
destinate producţiei de biomasă pe 
terenurile scoase din circuitul agricol  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Plăţi Directe şi Departamentul Fi-
nanciar, Subdepartamentul de Plăţi 

18  

Acordarea de plăţi pe bază de suprafa-
ţă (Sistemul se va baza iniţial pe hărţile 
existente în formă digitizată, imagini sa-
telitare şi fotografii aeriene şi pe bazele 
de date elaborate pentru schema 
cupoanelor şi plăţile directe pentru 
grâu) 

Centrele Locale IACS, Agenţia de 
Plăţi prin Departamentul de Dezvol-
tare (Subdepartamentul de Plăţi Di-
recte), Departamentul de Execuţie 
(Subdepartamentul de Plăţi Directe), 
Departamentul Financiar, Subde-
partamentul de Plăţi 

24  

Elaborarea unui sistem pentru verifica-
rea conţinutului de tetrahydrocanabinol 
din culturi la cel puţin 30% din supra-
feţele cultivate cu cânepă pentru care 
s-au depus solicitări de plăţi directe  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
Juridic şi Departamentul de Control 
Tehnic 

12  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Colectarea de contracte încheiate între 
solicitanţi şi depozitari sau procesatori 
primari (pentru ca solicitanţii să pri-
mească plata pentru utilizarea terenu-
rilor scoase din circuitul agricol pentru 
producţia de materie brută) 

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare 

12  

Colectarea notelor informative de la 
depozitari sau procesatori primari în 
vederea realizării de controale (în ceea 
ce priveşte prelucrarea materiei brute 
recoltate de pe terenurile scoase din 
circuitul agricol) 

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare 

12  

Colectarea declaraţiilor de la solicitanţi 
referitoare la cantitatea totală de mate-
rie brută recoltată, pe specii şi confir-
marea cantităţilor de materie brută li-
vrate şi destinaţia livrărilor (în ceea ce 
priveşte prelucrarea materiei brute re-
coltate de pe terenurile scoase din cir-
cuitul agricol) 

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare 

12  

Colectarea copiilor contractelor de la 
procesatori primari sau depozitari (în 
ceea ce priveşte prelucrarea materiei 
brute recoltate de pe terenurile scoase 
din circuitul agricol) 

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare şi Departamentul Juridic 

6  

Verificarea contractelor de la depozitari 
sau procesatori primari  

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare şi Departamentul Juridic 

12  

Colectarea întregii garanţii de la depo-
zitari sau procesatori primari  

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare  

12  

Controlarea fizică şi inspectarea a 10% 
din documentele comerciale ale tran-
zacţiilor şi prelucrărilor efectuate, pe 
baza analizei de risc  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Control Tehnic 

12  

Exportul de cereale sub formă de bău-
turi spirtoase - Convenirea împreună cu 
beneficiarul asupra unei “perioade de 
distilare date” pentru cerealele care vor 
fi exportate sub formă de băuturi 
spirtoase  

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare şi Departamentul Juridic 

3  

Colectarea de declaraţii de la distileriile 
din Comunitate înainte de începerea 
fiecărei perioade fiscale de distilare  

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare 

3  

Colectarea de la distilerii după fiecare 
perioadă de distilare a “declaraţiei de 
distilare”  

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare 

3  

Colectarea dovezilor că cerealele au 
fost depozitate sub supraveghere şi 
distilate  

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare şi Departamentul de 
Control Tehnic 

3  

Luarea măsurilor prin care să se 
verifice acurateţea declaraţiilor de 
distilare (trimise înainte şi după 
perioada de distilare)  

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare şi Departamentul de 
Control Tehnic 

3  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Plata refinanţărilor pe baza aplicaţiei 
trimise de comerciant (referitor la 
cerealele exportate sub formă de 
băuturi spirtoase)  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Execuţie (Subdepartamentul de 
Autorizare) şi Departamentul Finan-
ciar (Subdepartamentul de Plăţi) 

6  

Controlarea la intervale regulate a vo-
lumului efectiv exportat (cereale expor-
tate sub formă de băuturi spirtoase) şi a 
volumului stocurilor de cereale care 
urmează a fi transformate şi exportate 
sub formă de băuturi spirtoase 

Agenţia de Plăţi, prin Departamentul 
de Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare şi Departamentul de 
Control Tehnic 

3  

Sistemul de import/export - Colectarea 
dovezilor că taxa specială de export a 
fost achitată prin prezentarea certifica-
tului de import de secară din Turcia  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Restituţii la Export şi Licenţe de 
Import/Export 

3  

Colectarea documentelor de la exporta-
torii care doresc să se califice pentru 
ajustarea restituţiilor pentru exportarea 
orzului, certificându-se faptul că orzul 
provine din stocurile declarate şi că 
malţul a fost exportat între 31 iulie şi 1 
octombrie ale anului respectiv  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Restituţii la Export şi Licenţe de 
Import/Export, Departamentul de 
Execuţie (Subdepartamentul de Au-
torizare) şi Departamentul Financiar 
(Subdepartamentul de Plăţi) 

6  

Eliberarea unuia sau mai multor certi-
ficate prin care să se demonstreze că 
produsele exportate au fost în stoc la 
sfârşitul anului anterior de marketing, 
calificându-se astfel pentru ajustarea 
restituţiei  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Restituţii la Export şi Licenţe de 
Import/Export, Departamentul de 
Execuţie (Subdepartamentul de Au-
torizare) şi Departamentul Financiar 
(Subdepartamentul de Plăţi) 

6  

Controlarea stocurilor şi a mutării aces-
tora în teritoriu 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Restituţii la Export şi Licenţe de 
Import/Export, Departamentul de 
Control Tehnic 

12  

Plata restituţiei pentru exportul de paste 
în SUA  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Dezvoltare, Subdepartamentul 
de Restituţii la Export şi Licenţe de 
Import/Export, Departamentul de 
Execuţie (Subdepartamentul de Au-
torizare) şi Departamentul Financiar 
(Subdepartamentul de Plăţi) 

12  

Colectarea solicitărilor de licenţe de 
import pentru cotele de sorg şi mei  

MAAP, sistemul urmând a fi preluat 
de Agenţia de Plăţi după înfiinţare 
(prin Departamentul de Dezvoltare, 
Subdepartamentul de Restituţii la 
Export şi Licenţe de Import/Export)  

12  

Colectarea solicitărilor de import de 
tărâţe şi alte reziduuri  

  

Colectarea solicitărilor de licenţe şi 
certificate  

 6  
 

Emiterea de licenţe de import, certifica-
te de ajutor, plata operatorilor şi admi-
nistrarea garanţiilor 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Plăţi directe - Oferirea de detalii despre 
suprafeţele cultivate şi producţiile pe 
respectivele suprafeţe sau despre cul-
turile arabile produse în regiune pe o 
perioadă de 5 ani  

Biroul culturi arabile din MAAP, 
DGAA din judeţe şi centrele locale 
IACS (3 pe judeţ) 

1  

Aplicarea de măsuri adecvate de prote-
jare a mediului care corespund situaţiei 
specifice de pe terenurile scoase din 
circuitul agricol  

Biroul culturi arabile şi DGAA din 
judeţe 

12  

Aplicarea măsurilor necesare prin care 
să se reamintească solicitanţilor nece-
sitatea de a respecta legislaţia cu pri-
vire la protejarea mediului  

Biroul culturi arabile şi DGAA din 
judeţe 

12  

Să decidă dacă o regiune este sau nu 
adecvată producerii de anumite culturi 
arabile  

Biroul culturi arabile 6  

Aplicarea unei politici de calitate în 
ceea ce priveşte seminţele de rapiţă 
prin limitarea suprafeţelor eligibile pen-
tru plata directă la cele cultivate cu se-
minţe certificate de varietatea dublu 
zero  

Biroul culturi arabile şi DGAA din 
judeţe 

12  

Informarea producătorilor şi a Comisiei 
despre distribuirea suprafeţelor maxim 
garantate  

Biroul culturi arabile şi DGAA din 
judeţe 

12  

Fixarea cantităţii minime de seminţe 
certificate de grâu dur de utilizat  

Biroul culturi arabile  3  

Elaborarea de reguli în ceea ce priveş-
te suprafeţele irigate în decursul unui 
an de marketing pentru stabilirea eligi-
bilităţii  

Biroul culturi arabile  1  
 

Elaborarea condiţiilor prin care produ-
cătorii pot fi autorizaţi să planteze se-
minţele începând cu 15 iulie pentru ca 
planta să fie recoltată în anul următor  

Biroul culturi arabile  1  

Aplicarea măsurilor adecvate compati-
bile cu situaţia specifică a suprafeţelor 
scoase din circuitul agricol în vederea 
întreţinerii acestora şi a protejării 
mediului  

Biroul culturi arabile şi Direcţiile 
Generale de Agricultură şi 
Alimentaţie din judeţe 

6  

Stabilirea producţiilor reprezentative 
pentru materia brută care poate fi 
achiziţionată în intervenţie, prin 
selecţionarea zonelor care vor fi luate 
în calcul  

Biroul culturi arabile  3  

Aplicarea de măsuri prin care să se 
verifice că procesatorii îşi respectă 
obligaţiile  

Biroul culturi arabile şi Direcţiile 
Generale de Agricultură şi 
Alimentaţie din judeţe 

3  

Producerea de amidon - Elaborarea 
unei liste de fabrici aprobate şi 
actualizarea acesteia (pentru utilizarea 
amidonului la fabricarea unor bunuri) 

Biroul culturi arabile 3  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Inspecţia - Asigurarea că alimentele la 
data la care sunt puse în circulaţie nu 
prezintă un pericol pentru sănătatea 
umană ca rezultat al prezenţei 
reziduurilor de pesticide  

Biroul culturi arabile şi laboratoarele 
Agenţiei Fito-Sanitare 

 

4.2. Carne de vită 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Printr-un ordin ministerial se va autoriza 
metoda folosită în marcarea carcaselor  

Biroul carne din MAA 
 

10 

Să autorizeze clasificatori Biroul de carne 10 
Să organizeze inspecţii în abatoare Biroul de carne 10 
Să numească experţi pe baza indepen-
denţei şi abilităţilor lor pentru clasifica-
rea carcaselor şi înregistrarea preţurilor 
de pe piaţă 

Biroul de carne 10 

Să menţină o rezervă naţională a drep-
turilor de prima pentru vita care alăp-
tează 

Biroul de carne 6 

Să ia măsurile necesare pentru preve-
nirea transferului drepturilor de primă 
pentru vita care alăptează în afara zo-
nelor sensibile unde producţia de carne 
de vacă şi viţel este importantă pentru 
economia locală 

Biroul de carne 1 

Luarea unor măsuri pentru ca numărul 
primelor pentru vita care alăptează să 
nu depăşească plafonul naţional 

Biroul de carne 2 

Informarea Comisiei asupra metodei fo-
losite în determinarea numărului maxim 
de prime/fermă, numărul total de prime 
acordat şi numărul de drepturi de primă 
alocat rezervei naţionale 

Biroul de carne 1/2 

Să hotărască cum acordă prima de 
extensificare 

Biroul de carne 4 

Stabilirea de noi condiţii pentru acor-
darea de plăţi adiţionale 

Biroul de carne 3 

Să furnizeze Comisiei informaţii cu pri-
vire la preţurile înregistrate de pe pie-
ţele şi abatoarele reprezentative  

Biroul de carne 2 

Să furnizeze Comisiei detalii cu privire 
la acordarea plăţilor adiţionale 

Biroul de carne 1/2 

Determinarea numărului maxim de pri-
me pe producător 

Personalul de la DGAA coordonat 
de către Biroul de carne 

12 

Utilizarea rezervei naţionale în alocarea 
de prime pentru vaca care alăptează 
tinerilor şi noilor veniţi în rândul 
crescătorilor de bovine pentru carne 

DGAA 5 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să elibereze certificate pentru animale-
le de reproducţie importate care de-
monstrează că acestea nu au fost sa-
crificate pe o perioadă de doi ani de la 
data importului  

DGAA 10 

Să verifice dacă clasificarea şi identifi-
carea carcaselor este realizată în mod 
corect  

DGAA 10 

Să înregistreze preţurile animalelor în 
viu din pieţele reprezentative şi preţurile 
carcaselor din abatoarele reprezenta-
tive 

Departamentul Statistic din MAAP 
pentru procesarea datelor şi DGAA 
pentru colectarea datelor 

12 

Să identifice şi să înregistreze toate 
animalele 

Agenţia Naţională Sanitar-
Veterinară 

76 

Să elibereze certificate pentru a dovedi 
că produsele exportate provin din viţei 

ANSV sau ANARZ de la nivel local 3 

Să elibereze certificate de origine şi 
sănătate pentru animalele destinate 
reproducţiei 

ANSV sau ANARZ de la nivel local 10 

Agenţia Română de Plăţi - să creeze 
agenţia de intervenţie 

MAAP, MF, MIC 60 

Să cumpere carne de vită la intervenţie Agenţia Română de Plăţi 8 
Să vândă carnea de vită din stocul de 
intervenţie pentru procesare 

Agenţia Română de Plăţi 2 

Să ia măsurile necesare pentru verifica-
rea acurateţii informaţiilor şi documen-
telor necesare şi îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale  

Agenţia Română de Plăţi, 
Departamentul Dezvoltare 

1 

Să stabilească penalităţi pentru benefi-
ciarii care nu respectă obligaţiile con-
tractuale  

Departamentul Dezvoltare 3 

Să primească şi să verifice cererile 
pentru prima specială  

Agenţia Română de Plăţi, Direcţia 
Autorizare, Subdirecţia plăţi directe 

12 

Să primească şi să verifice cererile 
pentru prima de sacrificare 

Subdirecţia plăţi directe 10 

Să primească şi să verifice cererile 
pentru prima de desezonalitate 

Subdirecţia plăţi directe 2 

Să primească şi să verifice cererile 
pentru plăţile adiţionale 

Subdirecţia plăţi directe 7 

Să primească şi să verifice primele 
pentru prima de extensificare 

Subdirecţia plăţi directe 6 

Să primească şi să verifice cererile 
pentru primele pentru vacile care alăp-
tează 

Subdirecţia plăţi directe 5 

Să primească toate cererile în scris 
pentru vânzarea cărnii de vită cumpăra-
te la intervenţie când preţul este fixat în 
avans 

Agenţia Română de Plăţi, Direcţia 
de Autorizare, Subdirecţia 
intervenţie 

2 

Să primească cereri pentru înscrierea 
la licitaţii 

Subdirecţia intervenţie 4 

Să selecţioneze centrele de intervenţie Subdirecţia intervenţie 1/2 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să anunţe participanţii în legătură cu 
decizia luată în urma licitaţiei 

Subdirecţia intervenţie 1/2 

Să informeze Comisia şi celelalte agen-
ţii de intervenţie despre deciziile luate 
în urma licitaţiei 

Subdirecţia intervenţie 1/2 

Să vândă anumite produse instituţiilor 
şi organismelor de caritate  

Subdirecţia intervenţie 7 

Să autorizeze tăierea ori reambalarea 
cărnii congelate a agenţiei de interven-
ţie şi destinată exportului  

Subdirecţia intervenţie 6 

Să semneze contracte cu persoane fizi-
ce sau juridice pentru ajutorul de depo-
zitare privată 

Subdirecţia intervenţie 3 

Să primească cereri pentru restituţii la 
export 

Agenţia Română de Plăţi, Direcţia 
Autorizare, Subdirecţia restituţii la 
export 

1/2 

Să verifice cererile Subdirecţia restituţii la export 2 
Să elibereze certificate pentru carnea 
de vită provenită de la bovine adulte 
folosite pentru acordarea restituţiilor la 
export 

Subdirecţia restituţii la export 1 

Să primească toate cererile pentru fi-
nanţarea activităţilor de advertising şi 
relaţii publice destinate încurajării con-
sumului de carne de vită de calitate 

Agenţia Română de Plăţi, Direcţia 
Autorizare, Subdirecţia finanţe  

2 

Să centralizeze toate cererile de 
finanţare şi să trimită lista Comisiei 

Subdirecţia finanţe  

Să-i informeze pe toţi cei care au depus 
cerere de finanţare despre rezultatul 
analizei  

Subdirecţia finanţe  

Să colecteze garanţia care este egală 
cu 15% din valoarea maximă de cofi-
nanţare a UE 

Subdirecţia finanţe  

Să elibereze licenţe de export Agenţia Română de Plăţi, Direcţia 
Autorizare, Subdirecţia import-export

3 

Să elibereze licenţe de import Subdirecţia import-export 3 
Să informeze Comisia despre cantita-
tea de produse pentru care s-a eliberat 
licenţe în luna precedentă 

Subdirecţia import-export 1 

Să primească cereri pentru eliberarea 
de licenţe de import pentru producţia de 
produse A sau B exprimate în echi-
valent carne cu oase 

Subdirecţia import-export 2 

Să plătească prima specială Agenţia Română de Plăţi, Direcţia 
Plăţi 

10 

Să plătească prima de sacrificare Direcţia Plăţi 10 
Să facă plăţile care reprezintă plăţile 
adiţionale 

Direcţia Plăţi 6 

Să plătească prima pentru vita care 
alăptează 

Direcţia Plăţi 5 

Să plătească prima de desezonalitate Direcţia Plăţi 4 
Să plătească prima de extensificare Direcţia Plăţi 10 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să plătească restituţiile la export Direcţia Plăţi 5 
Să plătească contravaloarea cărnii 
cumpărată la intervenţie şi ajutorul de 
depozitare privată 

Direcţia Plăţi 4 

Să facă plăţi adiţionale producătorilor 
de carne de vacă în limita sumei sta-
bilite de Comisie 

Direcţia Plăţi 5 

Să facă plăţi pentru activităţi de adver-
tising şi relaţii publice menite să încura-
jeze consumul de carne de vită de cali-
tate superioară 

Direcţia Plăţi 4 

Să primească înapoi valoarea refinan-
ţării pentru animalele reimportate des-
tinate reproducţiei  

Direcţia Plăţi 1 

Să verifice produsele destinate vânzării 
înaintea etichetării sau a organizării lici-
taţiei 

Agenţia Română de Plăţi, Direcţia 
Control tehnic 

3 

Să verifice dacă prevederile contractua-
le sunt respectate 

Direcţia Control tehnic 2 

Să verifice dacă prima specială a fost 
plătită 

Direcţia Control tehnic 4 

Să verifice operaţiunile legate de depo-
zitare 

Direcţia Control tehnic 2 

Să stabilească un sistem de control fi-
zic şi documentar pentru a fi siguri că 
procesarea cărnii se face în categoriile 
de produse specificate pe licenţa de im-
port 

Direcţia Control tehnic 12 

Să informeze fiecare producător asupra 
densităţii de depozitare stabilită pentru 
el şi numărul de UVM (unităţi vacă 
mare) pentru care poate primi prima 

Agenţia Română de Plăţi, Direcţia 
IACS, Subdirecţia animale 

1 

Să se asigure pe baza paşaportului sau 
altui document administrativ că unui 
anumit animal i s-a plătit o singură 
primă pe grupa de vârstă 

Direcţia IACS 4 

Să elibereze certificate de identitate pe 
baza licenţei de export 

Vama 10 

Să verifice produsele destinate exportu-
lui pentru care se plăteşte restituţii la 
export 

Vama  1 

4.3. Carne de pasăre 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Primeşte cereri pentru licenţa de import MAAP, Departamentul Comercial  

 
12 

Verifică dacă comercianţii au plătit ga-
ranţia pentru eliberarea licenţelor de 
import  

Departamentul Comercial  
 

12 

Eliberează licenţele de import Departamentul Comercial  12 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Primeşte şi verifică cererile de licenţă 
de export cu restituţia fixată în avans 

Departamentul Comercial  
 

12 

Verifică dacă comercianţii au plătit ga-
ranţia pentru eliberarea licenţelor de 
export cu restituţia fixată în avans 

Departamentul Comercial  
 

12 

Eliberează licenţa de export Departamentul Comercial  
 

12 

Primeşte şi verifică cererile pentru resti-
tuţii la export 

Departamentul Comercial  
 

12 

Primeşte şi verifică cererile pentru li-
cenţe de import pentru cantităţile con-
tingentate 

Departamentul Comercial  
 

12 

Verifică dacă garanţia a fost depusă de 
către comercianţii care au aplicat pen-
tru licenţa de import pentru cantităţile 
contingentate 

Departamentul Comercial  
 

12 

Eliberează licenţele de import pentru 
cantităţile contingentate 

Departamentul Comercial  
 

12 

Primeşte garanţia depusă de comerci-
anţi pentru eliberarea tuturor tipurilor de 
licenţe de import şi export 

Departamentul Comercial  
 

12 

Plăteşte restituţiile la export Departamentul Comercial  12 
Primeşte cereri pentru licenţă de import Agenţia Română de Plăţi, Divizia de 

Execuţie, Subdivizia Licenţe 
5 

Verifică dacă comercianţii au plătit ga-
ranţia pentru eliberarea licenţelor de 
import 

Subdivizia Licenţe 5 

Eliberează licenţele de import Subdivizia Licenţe 5 
Primeşte şi verifică cererile pentru li-
cenţe de import pentru cantităţile con-
tingentate 

Subdivizia Licenţe 5 

Verifică dacă garanţia a fost depusă de 
către comercianţii care au aplicat pen-
tru licenţa de import pentru cantităţile 
contingentate 

Subdivizia Licenţe 5 

Trimite Comisiei lista cu comercianţii 
care importă produse contingentate  

Subdivizia Licenţe  

Eliberează licenţele de import pentru 
cantităţile contingentate 

Subdivizia Licenţe 5 

Primeşte şi verifică cererile de licenţă 
de export cu restituţia fixată în avans 

Subdivizia Licenţe 5 

Verifică dacă comercianţii au plătit 
garanţia pentru eliberarea licenţelor de 
export cu restituţia fixată în avans 

Subdivizia Licenţe 5 

Eliberează licenţa de export Subdivizia Licenţe 5 
Primeşte şi verifică cererile pentru 
restituţii la export 

Subdivizia Licenţe 5 

Plăteşte restituţiile la export Agenţia Română de Plăţi, 
Departamentul Plăţi  

5 

Primeşte garanţia depusă de comerci-
anţi pentru eliberarea tuturor tipurilor de 
licenţe de import şi export  

Departamentul Plăţi 3 



CONVERGENŢE LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE 

 

57 

Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Verifică dacă carcasele de păsări şi 
părţile carcaselor corespund cu defi-
niţiile stabilite în reglementări 

Direcţia Standardizare din cadrul 
MAAP, Biroul de carne din MAAP, 
Agenţia Naţională Sanitar-Veterina-
ră, Oficiul pentru Protecţia Consu-
matorului, Ministerul Sănătăţii şi 
Familiei  

12 

Verifică dacă formele de prezentare a 
carcaselor sunt cele permise 

 12 

Verifică dacă numele sub care sunt 
vândute carcasele sunt permise 

 12 

Verifică dacă etichetele conţin toate 
datele 

 12 

Verifică dacă pachetele cu carne de 
pasăre corespund categoriei de 
greutate 

 15 

Verifică dacă etichetele conţin toate 
informaţiile inclusiv tipul de producţie 

 12 

Verifică dacă standardele de marketing 
(nu şi cele referitoare la hrană) sunt 
respectate 

 13 

Verifică conţinutul de apă din carcasele 
de pasăre 

 15 

Înregistrează toate abatoarele Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară  
Trimite Comisiei lista cu toate abatoa-
rele înregistrate 

Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară 5 

Verifică dacă standardele de comercia-
lizare pentru hrana păsărilor sunt res-
pectate 

Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară 12 

Verifică temperatura de depozitare a 
cărnii de pasăre 

Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară 13 

4.4. Ouă 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Primeşte lunar informaţii de la unităţile 
de incubaţie cu privire la numărul de 
ouă pe specii, categorii şi tipuri puse în 
incubator în luna precedentă 

Biroul de carne 12 

Comunică Comisiei lunar informaţii cu 
privire la numărul de ouă pe specii, 
categorii şi tipuri puse în incubator în 
luna precedentă 

Biroul de carne 4 

Poate stabili tipul de marcare a ouălor 
pentru incubator 

Biroul de carne 12 

Comunică Comisiei tipul de marcare a 
ouălor pentru incubator 

Biroul de carne 3 

Primeşte cereri pentru licenţa de import MAAP, Departamentul Comercial 12 
Verifică dacă garanţia a fost plătită 
pentru eliberarea licenţelor de import 

Departamentul Comercial 
 

12 

Eliberează licenţele de import Departamentul Comercial 12 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Primeşte şi verifică cererile pentru li-
cenţe de import pentru produsele con-
tingentate 

Departamentul Comercial 
 

12 

Verifică dacă garanţia a fost depusă 
pentru eliberarea licenţelor de import 
pentru produsele contingentate 

Departamentul Comercial 
 

12 

Eliberează licenţe de import pentru 
produsele contingentate 

Departamentul Comercial 
 

12 

Primeşte garanţiile de la comercianţii 
care au făcut cerere de licenţă de 
import şi export 

Departamentul Comercial 
 

12 

Primeşte cereri pentru licenţa de import Agenţia Română de Plăţi, Divizia de 
Execuţie, Subdivizia licenţe  

5 

Verifică dacă garanţia a fost plătită 
pentru eliberarea licenţelor de import 

Subdivizia licenţe 5 

Eliberează licenţele de import Subdivizia licenţe 5 
Primeşte şi verifică cererile pentru li-
cenţe de import pentru produsele con-
tingentate 

Subdivizia licenţe 5 

Verifică dacă garanţia a fost depusă 
pentru eliberarea licenţelor de import 
pentru produsele contingentate 

Subdivizia licenţe 5 

Trimite Comisiei lista cu cererile impor-
tatorilor de produse contingentate  

Subdivizia licenţe  

Eliberează licenţe de import pentru pro-
dusele contingentate 

Subdivizia licenţe 5 

Primeşte garanţiile de la comercianţii 
care au făcut cerere de licenţă de im-
port şi export 

Subdivizia licenţe 5 

Verifică dacă garanţia a fost depusă în 
vederea eliberării de licenţă de export 
cu restituţia fixată în avans  

Subdivizia licenţe 5 

Eliberează licenţe de export cu restitu-
ţia fixată în avans 

Subdivizia licenţe 5 

Comunică Comisiei lista cu cantităţile 
pentru care s-au eliberat licenţe de ex-
port cu rata restituţiei fixată în avans, 
rata restituţiei aplicată, suma totală a 
restituţiilor în euro pe produse şi cate-
gorii 

Subdivizia licenţe  

Primeşte cereri pentru licenţa de export 
pentru ouăle destinate incubaţiei expor-
tate  

Subdivizia licenţe  

Eliberează licenţa de export pentru 
ouăle destinate incubaţiei exportate 

Subdivizia licenţe  

Plăteşte restituţiile la export Agenţia Română de Plăţi, Divizia 
Plăţi 

5 

Primeşte garanţiile pentru licenţe de 
import şi export 

Divizia Plăţi 7 

Înregistrează toate stabilimentele Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară  
Comunică celorlalte state membre lista 
cu stabilimente 

Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară 2 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Verifică dacă ouăle importate conţin 
următoarele informaţii: numele ţării de 
origine, specia de la care provin ouăle, 
numele şi adresa exportatorului 

Vama 12 

Verifică registrele fermelor Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară 14 
Verifică dacă ouăle destinate incubaţiei 
sunt marcate corect 

Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară 14 

Verifică dacă ouăle sunt clasificate 
conform reglementărilor 

Direcţia Standardizare din cadrul 
MAAP, Biroul de carne din MAAP, 
Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară, 
Oficiul pentru Protecţia Consuma-
torului, Ministerul Sănătăţii şi Familiei

14 

4.5. Carne de oaie 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Să organizeze cursuri de calificare pen-
tru clasificatori şi să autorizeze 
clasificatorii  

Biroul de carne din MAAP 
 

10 

Să organizeze inspecţii în abatoare  Biroul de carne din MAAP 10 
Să verifice dacă clasificarea şi identifi-
carea carcaselor s-a făcut corect 

Biroul de carne din MAAP 
 

10 

Să numească experţii pe baza indepen-
denţei şi abilităţii lor, în mod deosebit în 
materie de clasificare a carcaselor şi 
înregistrarea preţurilor de piaţă 

Biroul de carne din MAAP 
 

10 

Să determine limita individuală pe pro-
ducător sau pe membru unui grup de 
producători 

Biroul de carne şi Direcţia Generală 
pentru Agricultură şi Alimentaţie  

12 

Poate să decidă mărirea procentajului 
minim folosit pentru dreptul de acordare 
a primelor până la 90% 

Biroul de carne din MAAP 12 

Să aprobe sau nu transferul dreptului 
de primă şi temporar concesionarea 
acestor drepturi 

DGAA 12 

Să anunţe Comisia numărul de drepturi 
de prime acordat fără compensaţie de la 
rezerva naţională, următoarele transferuri 
de drepturi fără transferuri de terenuri pe 
anul de piaţă respectiv şi numărul total de 
drepturi de prime acordat producătorilor 
din zonele defavorizate din rezerva naţio-
nală adiţională de-a lungul anului precedent

Biroul de carne din MAAP 
 

8 

Să administreze rezerva naţională de 
drepturi de prime 

Biroul de carne va coordona 
oamenii din DGAA 

12 

Să informeze Comisia asupra cotei 
pentru categoriile de animale ovine 
adulte şi carcasele înregistrate în 
pieţele reprezentative şi abatoare 

Biroul de carne din MAAP 
 

12 

Să anunţe Comisia despre originea şi 
preţul de import al produselor de miel 
viu importat 

Biroul de carne din MAAP 
 

12 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să primească şi să verifice cererile 
pentru licenţele de import şi export 

MAAP, Departamentul de Comerţ  14 

Verifică dacă comercianţii au depus ga-
ranţia pentru a primi licenţele de import 
şi export 

Departamentul de Comerţ  

Eliberează licenţele de import şi export Departamentul de Comerţ  
Administrează cotele tarifare Departamentul de Comerţ  
Să înregistreze preţul ovinelor vii şi a 
carcaselor de ovină pe pieţele repre-
zentative şi abatoare 

MAAP, Departamentul Statistică20 12 

Să înregistreze toate ovinele Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară 76 
Să creeze Agenţia Română de Inter-
venţie 

MAAP, MF, MIC 60 

Să primească şi să verifice cererile 
pentru primele pentru oaie 

Agenţia Română de Plăţi, Divizia de 
Autorizare, Subdivizia Plăţi Directe  

12 

Să primească cererile pentru ajutorul 
de depozitare privată când ajutorul este 
fixat în avans şi să verifice aceste 
cereri 

Agenţia Română de Plăţi, Divizia de 
Autorizare Subdivizia Intervenţie 

8 

Să informeze participanţii la licitaţie 
despre decizia luată prin poştă sau 
telex 

Subdivizia Intervenţie 7 

Să primească aplicaţiile pentru ajutorul 
de depozitare privată când ajutorul este 
fixat prin licitaţie şi să examineze 
aceste cereri 

Subdivizia Intervenţie 7 

Să informeze participanţii la licitaţie 
despre decizia luată prin poştă sau 
telex 

Subdivizia Intervenţie 7 

Să încheie contracte cu persoane fizice 
sau juridice pentru ajutorul de depozita-
re privată 

Subdivizia Intervenţie 6 

Să anunţe Comisia despre decizia luată Subdivizia Intervenţie 5 
Să informeze Comisia asupra cantităţi-
lor de produse pentru cererilor pentru 
care s-au încheiat contracte, produsele 
şi cantităţile totale plasate în depozite, 
despre produsele şi cantităţile totale 
pentru care perioada contractată s-a 
încheiat  

Subdivizia Intervenţie   

Să primească şi să verifice cererile 
pentru licenţele de import şi export 

Agenţia Română de Plăţi, Divizia de 
Autorizare, Subdivizia Import-Export 

 

Verifică dacă comercianţii au depus ga-
ranţia pentru a primi licenţele de import 
şi export 

Subdivizia Import-Export  

                                            
20 MAAP va elabora un ordin ministerial prin care va numi componenţele comisiei responsabile 

pentru înregistrarea preţurilor din pieţele reprezentative în fiecare săptămână. Comisia va fi al-
cătuită din următoarele persoane: 1 reprezentat al cumpărătorilor, 1 reprezentant al vânzăto-
rilor, 1 reprezentant al primăriei şi un reprezentant al Direcţiei Generale pentru Agricultură şi 
Alimentaţie. 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Eliberează licenţele de import şi export Subdivizia Import-Export  
Administrează cotele tarifare Subdivizia Import-Export  
Să informeze Comisia cantităţile de 
produse pentru aplicaţiile pentru care 
au fost eliberate licenţe în luna prece-
dentă 

Subdivizia Import-Export  

Să acorde valoarea ajutorului de depo-
zitare privată  

Agenţia Română de Plăţi  
Divizia de Rambursări  

 

Să primească garanţia de la comerci-
anţi pentru a încheia contractele ajuto-
rului de depozitare privată 

Divizia de Rambursări  

Responsabilitatea pentru verificarea 
operaţiunilor de depozitare 

Agenţia Română de Plăţi  
Divizia de Control Tehnic 

3 

Să întreprindă pentru fiecare contract o 
verificare a modului în care sunt 
îndeplinite obligaţiunile 

Divizia de Control Tehnic 2 

Să informeze Comisia despre rezultatul 
acestor verificări 

Divizia de Control Tehnic  

Să controleze fermierii care au depus 
cereri pentru prime 

Agenţia Română de Plăţi  
Centrele regionale 

12 

4.6. Lapte şi produse lactate 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Desemnează Agenţia de Plăţi MAAP, Ministerul de Finanţe 72 
Agenţia de Plăţi  
Intervenţia publică pentru lapte praf 
Achiziţionează lapte praf degresat la 
preţ de intervenţie în condiţiile în care 
conţinutul de proteine se situează între 
31,4% şi 35,6% produs direct şi exclu-
siv din lapte degresat într-o unitate apro-
bată din Comunitate şi care îndeplineş-
te cerinţe de calitate prevăzute în Ane-
xa I a Reglementării Comisiei nr. 322/96,
în perioada 1 martie - 31 august 

Biroul Regional Departamentul 
Dezvoltare, Divizia Intervenţie, 
Subdivizia Produse Lactate 

18  

Suportă cheltuielile de transport pentru 
laptele praf degresat livrat la un depozit 
situat la o distanţă mai mare decât dis-
tanţa până unde laptele a fost depozitat 
până în momentul achiziţionării 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

 

Creşte cantitatea minimă oferită la in-
tervenţia publică (20 tone) şi/sau stabi-
leşte că laptele praf degresat trebuie să 
fie oferit în tone întregi 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Intervenţie, Subdivizia Produse 
Lactate 

1  

Înregistrează data la care oferta pentru 
intervenţia publică este primită, cantită-
ţile corespunzătoare, data fabricării şi 
locul unde laptele praf degresat este 
depozitat 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

6  

Desemnează depozitul unde laptele 
praf achiziţionat va fi depozitat 

Departamentul de Control Tehnic 12  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Determină în vederea aprobării forma 
raportărilor permanente a unităţii produ-
cătoare de lapte praf degresat pentru 
intervenţie 

Departamentul de Control Tehnic 12  

Efectuează inspecţii pe teren neanun-
ţate pe baza calendarului de producţie 
a unităţii producătoare de lapte praf 
degresat pentru intervenţie 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Informează Comisia asupra măsurilor 
luate privind inspectarea unităţilor pro-
ducătoare de lapte praf degresat pentru 
intervenţie în timp de o lună de la 
adoptarea lor 

Departamentul de comunicare cu 
Comisia 

6  

Raportează rezultatele analizelor fiecă-
rui lot de lapte praf degresat oferit la 
intervenţie 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Eliberează după verificarea ofertei un 
ordin de livrare datat şi numerotat în 
care se specifică cantitatea care trebuie 
livrată, data finală a livrării, depozitul la 
care trebuie livrat 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Preia laptele praf degresat în ziua in-
trării în depozit dar nu mai târziu decât 
ziua următoare după eliberarea ordinu-
lui de livrare 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

6  

Cere ca laptele praf degresat să fie pla-
sat şi ţinut în depozit pe palete şi în loturi 
accesibile pentru identificare şi citire 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Efectuează verificări privind prezenţa 
laptelui praf degresat oferit la interven-
ţie în depozit 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Alege depozitul disponibil ca cel mai 
apropiat de locul unde laptele praf de-
gresat oferit la intervenţia publică este 
depozitat 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Asigură disponibilitatea laptelui praf de-
gresat oferit la intervenţia publică la mo-
mentul mutării dintr-un depozit  într-altul 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Achiziţionează lapte praf pe baza unei 
invitaţii la licitaţie când Comisia suspen-
dă achiziţionarea (atunci când can-
tităţile oferite la intervenţia publică între 
1 martie şi 31 august depăşesc 
109.000 tone) 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Desemnează depozitele pentru achizi-
ţionarea laptelui praf degresat pe baza 
de licitaţie 

Departamentul de Control Tehnic 12  

Informează ofertanţii privind rezultatul 
participării lor în procedura de licitaţie 
pentru achiziţionarea laptelui praf de-
gresat la intervenţia publică 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Preia laptele praf degresat achiziţionat 
la data intrării în depozit dar nu mai târ-
ziu de ziua următoare eliberării ordinu-
lui de livrare 

Agenţia de Plăţi 9  

Plăteşte ofertantului câştigător preţul de 
achiziţionare pentru fiecare cantitate 
preluată în perioada începând cu a 
120-a zi după preluare şi sfârşitul celei 
de-a 140-a zi după preluare 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

1  

Vânzarea laptelui praf degresat (pentru 
consumul uman) din depozitele publice

  

Optează pentru forma garanţiei furniza-
te de cumpărătorul laptelui praf degre-
sat din stocuri publice 

Departamentul Financiar 1  

Încheie un contract de vânzare cu cum-
părătorul laptelui praf degresat din sto-
curi publice 

Departamentul Legislativ 6  

Stabileşte cerinţele pentru garanţia fur-
nizată de cumpărătorul laptelui praf de-
gresat din stocuri publice 

Departamentul Financiar 1  

Face aranjamentele necesare pentru a 
face posibilă la cererea părţilor intere-
sate examinarea pe cheltuiala lor a e-
şantioanelor din laptele praf degresat 
pus la vânzare înainte de încheierea 
contractului de vânzare 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Vinde laptele praf degresat pe baza in-
trării în depozit, începând cu cea mai 
veche producţie din cantitatea totală 
disponibilă sau din cantitatea disponibi-
lă în depozit desemnată de operator 

Agenţia de Plăţi 
 

6  

Ajutorul de depozitare privată pentru lap-
tele praf degresat - Stabileşte prevederi 
privind redactarea unui contract pentru 
depozitarea privată a laptelui praf 

Departamentul Legislativ 3  

Anunţă Comisia nu mai târziu de ziua 
de miercuri ora 12 în fiecare săptămâ-
nă cantităţile de lapte praf pentru care o 
ofertă la vânzare a fost înregistrată  

Departamentul Execuţie, Divizia de 
Comunicare cu Comisia 

6  

Încheie contracte pentru acordarea aju-
torului de depozitare privată pentru lap-
te praf în perioada în care intervenţia 
publică la lapte praf este suspendată  

Departamentul Legislativ 1  

Ia măsurile necesare pentru a verifica 
prevederile din contract privind vechi-
mea şi identificarea cantităţilor stocate 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Ajutor pentru lapte degresat şi lapte 
praf folosit în hrana animalelor - aprobă 
unităţile ce produc mixturi, furaje com-
puse sau lapte praf denaturat 

Departamentul de Control Tehnic 2  

Poate elabora reguli detaliate pentru 
marcarea ambalajelor ale furajelor 
compuse 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri de comercializare, 
Subdivizia Produse Lactate 

1  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Informează Comisia asupra oricăror 
măsuri pe care ia statul membru privind 
ambalarea furajelor compuse 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
de Comunicare cu Comisia 

6  

Acordă autorizaţii pentru unităţile pro-
ducătoare furaje compuse pentru a livra 
furajele compuse în tanc sau container 

Departamentul de Control Tehnic 4  

Fixează programul plăţilor a unităţilor 
producătoare furaje compuse pentru a 
primi acest ajutor 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

4  

Poate cere unităţilor producătoare de 
furaje compuse să menţină gestiuni 
specifice ale stocurilor 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri de comercializare, 
Subdivizia Produse Lactate 

6  

Efectuează inspecţii la unităţile produ-
cătoare de furaje compuse sau de lapte 
praf degresat denaturat 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Înscrie în rapoarte rezultatele inspecţii-
lor unităţilor producătoare de furaje com-
puse sau lapte praf degresat denaturat 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că toate cantităţile de lapte praf 
verificate sunt efectiv folosite în produ-
cerea furajelor compuse sau a laptelui 
praf degresat denaturat  

Departamentul de Control Tehnic 6  

Stabileşte aranjamentele pentru inspec-
ţia folosirii laptelui degresat sau a 
laptelui praf degresat în fabricarea fu-
rajelor compuse 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Fixează termenul limită de primire de la 
unităţile producătoare de lapte praf de-
gresat denaturat, înainte de prelucrare, 
numărul de aprobare al fabricii, cantita-
tea de lapte praf degresat care urmea-
ză să fie denaturată, locul unde denatu-
rarea va avea loc, datele planificate la 
care s-a stabilit denaturarea 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Poate stabili după aprobarea Comisiei 
un sistem de auto-verificare pentru u-
nele unităţi producătoare agreate care 
fabrică lapte praf degresat denaturat 

Departamentul de Control Tehnic 12  

Plăteşte ajutorul pentru unităţile care 
folosesc lapte degresat sau lapte praf 
degresat pentru fabricarea furajelor 
compuse sau pentru denaturare 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

6  

Fixează intervale pentru plata ajutorului 
dar perioada acoperită de cererea de 
plată nu poate depăşi o lună de zile  

Departamentul Execuţie 1  

Vânzarea laptelui praf degresat din sto-
curile publice (pentru hrana animalelor) 
- Organizează licitaţie pentru vânzarea 
laptelui praf degresat din stocurile pu-
blice 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

2  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Redactează un anunţ privind invitaţia la 
licitaţie pentru vânzarea laptelui praf 
degresat din stocurile publice 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Ţine o listă actualizată a informaţiilor 
din licitaţia pentru vânzarea laptelui praf 
degresat din stocurile publice 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

4  

Face toate aranjamentele necesare 
pentru a le da posibilitatea părţilor inte-
resate să examineze eşantioane din 
lapte praf degresat pus la vânzare pe 
cheltuiala proprie înainte de a se pre-
zenta la licitaţie şi de a verifica rezulta-
tele analizelor 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Organizează licitaţii individuale în tim-
pul datei validate ca durată de invitaţie 
la licitaţie 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

2  

Informează participanţii la licitaţie de re-
zultatul participării lor la licitaţie  

Departamentul Execuţie 1  

Ajutor pentru producerea cazeinei şi 
cazeinaţilor din lapte degresat - primeş-
te cererea pentru a plăti ajutorul pentru 
producţia de cazeină şi cazeinaţi din 
lapte degresat  

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Efectuează inspecţii neanunţate pe te-
ren în baza programului de producţie al 
cazeinei sau cazeinaţilor 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Intensifică inspecţiile în cazul în care 
nereguli semnificative care afectează 
5% sau mai mult din operaţiunile de a-
cordare a ajutorului arată discrepanţe 
semnificative în comparaţie cu operaţi-
unile anterioare  

Departamentul de Control Tehnic 6  

Recuperează sumele plătite greşit, plus 
dobânda în cazul acordării ajutorului 

Departamentul Execuţie 6  

Intervenţia publică pentru unt şi smân-
tână - Suportă la o rată fixă cheltuielile 
de transport pentru untului livrat la un 
depozit frigorific situat la o distanţă mai 
mare decât distanţa unde untul a fost 
depozitat 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

3  

Cumpără numai untul care îndeplineşte 
cerinţele Articolului 6, Reglementarea 
Consiliului nr. 1255/99 şi Articolului 4 
din aceste reglementări  

Biroul Regional, Departamentul 
Dezvoltare, Divizia Intervenţie, 
Subdivizia Produse Lactate 

18  

Verifică calitatea untului oferit la inter-
venţie 

Departamentul de Control Tehnic 18  

Poate stabili un sistem propriu de veri-
ficare a calităţii untului oferit la interven-
ţie 

Departamentul de Control Tehnic 18  

Poate cere ca untul să fie oferit numai 
în tone 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Poate renunţa la obligaţia de a indica 
pe ambalaj data intrării în depozit a un-
tului  

Departamentul de Control Tehnic 1  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Determină forma rapoartelor perma-
nente ale unităţilor producătoare de unt

Departamentul de Control Tehnic 12  

Inspectează unitatea producătoare de 
unt pentru intervenţie  

Departamentul de Control Tehnic 12  

Efectuează inspecţii neanunţate pe te-
ren pe baza calendarului de producţie a 
untului pentru intervenţie 

Departamentul de Control Tehnic 12  

Informează Comisia asupra măsurilor 
luate privind inspecţia untului pentru 
intervenţie 

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Eliberează un certificat când untul este 
oferit la intervenţie în alt stat membru 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Stabileşte un sistem de etichetare nu-
merică pe ambalajul untului pentru in-
tervenţie 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Stabileşte o componentă a biroului de 
preţuri, care va înregistra în fiecare 
săptămână preţurile untului de pe piaţa 
naţională 

MAAP, Agenţia de Plăţi 6  

Verifică datele pe baza cărora are loc 
înregistrarea preţurilor 

MAAP, Agenţia de Plăţi 6  

Informează Comisia asupra preţurilor 
de piaţă înregistrate la nivel naţional nu 
mai târziu de ora 12 a fiecărei miercuri 
(ora Bruxelles-ului)  

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Achiziţionează unt la intervenţie atunci 
când Comisia sesizează că preţul de 
piaţă la unt, timp de două săptămâni 
succesiv, este mai mic decât nivelul a 
92% din preţul de intervenţie 

Agenţia de Plăţi 18  

Anunţă procedura de licitaţie pentru 
achiziţionarea untului la intervenţie 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

4  

Informează Comisia asupra cantităţilor 
şi preţurilor oferite de către participanţii 
la licitaţie nu mai târziu de ora 9 în ziua 
următoare închiderii licitaţiei 

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Informează participanţii despre rezulta-
tul participării lor la licitaţie  

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

6  

Plăteşte participanţilor câştigători la lici-
taţie preţul indicat la licitaţie între a 45-a 
şi a 65-a zi după preluarea untului  

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

6  

Desemnează depozitul frigorific unde 
va fi depozitat untul achiziţionat 

Departamentul de Control Tehnic 12  

Stabileşte standarde tehnice privind 
temperatura depozitului, depozitele fri-
gorifice şi ia alte măsuri privind conser-
varea untului în stocuri publice 

Departamentul de Control Tehnic 12  

Face verificări neanunţate privind pre-
zenţa untului în depozit 

Departamentul de Control Tehnic 12  

Alege depozitul frigorific disponibil cel 
mai aproape de locul unde untul este 
depozitat înainte de a fi achiziţionat 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Înştiinţează Comisia privind alegerea 
depozitului 

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Vânzarea untului din depozite publice - 
Vinde untul depozitat numai dacă o 
garanţie egală cu 10 euro pe 100 kg 
este depusă înainte de încheierea 
contractului de vânzare  

Agenţia de Plăţi 6  

Informează Comisia nu mai târziu de 
ziua de joi a fiecărei săptămâni asupra 
cantităţilor de unt care în săptămâna 
precedentă au fost subiectul unui con-
tract de vânzare sau au fost preluate 

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Ajutorul de depozitare privată pentru 
unt şi smântână - Stabileşte prevederi 
privind redactarea unui contract de 
depozitare privată a untului 

Departamentul Legislativ 3  

Încheie un contract de depozitare 
privată a untului cu contractorii 

Departamentul Legislativ 1  

Redactează măsurile de control privind 
depozitarea privată a untului 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Poate renunţa la obligaţia de a indica pe 
ambalaj data intrării în depozit a untului  

Departamentul de Control Tehnic 1  

Autorizează mutarea din depozit a 
untului în cantităţi mici  

Departamentul de Control Tehnic 1  

Înregistrează data primirii cererilor 
pentru încheierea unui contract de 
depozitare privată 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 
 

1  

Eliberează un certificat în timp de 50 de 
zile de la data intrării untului în depozit 
în cazul în care untul este depozitat în 
alt stat membru decât cel în care s-a 
fabricat untul 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Se asigură că toate condiţiile pentru a 
avea dreptul la plata ajutorului de depo-
zitare privată pentru unt sunt îndeplinite 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Antifraudă Divizia Audit Intern 

6  

Efectuează verificări începând cu data 
intrării untului în depozit şi sfârşind cu a 
28-a zi după data înregistrării cererilor 
pentru încheierea contractului 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Înregistrează produsele aflate sub con-
tract la momentul verificării, lotul din de-
pozit sau cantităţi mici sau face o ve-
rificare neanunţată, prin eşantion, pentru 
a se asigura că untul se află în depozit  

Departamentul de Control Tehnic 6  

Verifică greutatea şi identifică untul prin 
eşantionare la sfârşitul perioadei con-
tractuale de depozitare 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Extinde verificarea la un eşantion mai 
mare în eventualitatea unor nereguli 
care afectează cel puţin 5% din canti-
tăţile de produse verificate 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Aprobă laboratoarele pentru verificarea 
conţinutului de grăsime înainte ca smân-
tână să fie congelată, în vederea acor-
dării ajutorului de depozitare privată 
pentru smântână  

Departamentul de Control Tehnic 12  



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

68 

Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Permite contractorilor (voluntar) să res-
pecte un singur conţinut minim de gră-
sime fixat în avans în vederea acordării 
ajutorului de depozitare privată pentru 
smântână  

Departamentul de Control Tehnic 6  

În vederea acordării ajutorului de depo-
zitare privată pentru smântână, verifică 
conţinutul de grăsime prin eşantionare 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Ajutor pentru untul concentrat folosit în 
consumul direct - Stabileşte procedurile 
pentru acordarea ajutorului pentru unt 
concentrat obţinut din unt sau smântâ-
nă şi care se intenţionează să fie folosit 
pentru consumul direct 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri de Comercializare 

6  

Administrează invitaţia la licitaţie pentru 
a fixa ajutorul pentru untul concentrat 
folosit în consumul direct 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

2  

Elaborează un anunţ de invitaţie la lici-
taţie pentru a fixa ajutorul pentru untul 
concentrat folosit în consumul direct, 
indicând data închiderii licitaţiei şi locul 
depunerii ofertelor 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Elaborează invitaţii individuale la licita-
ţie pe perioada valabilităţii invitaţiei la 
licitaţie 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Primeşte ofertele la licitaţie pentru a fi-
xa ajutorul pentru untul concentrat folo-
sit în consumul direct 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Înştiinţează fiecare ofertant de rezulta-
tul participării lui la licitaţie pentru a fixa 
ajutorul pentru untul concentrat folosit 
în consumul direct 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Aprobă unitatea producătoare de unt 
concentrat în ceea ce priveşte procedu-
rile prin care se adaugă marcatorii şi se 
ambalează untul concentrat, inclusiv 
pentru comercializare 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Decide aranjamentele pentru programul 
de producţie al fiecărui lot de unt 
concentrat 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Asigură îndeplinirea cerinţelor legate de 
calitate şi caracteristici, în special 
gradul de puritate al produselor care 
sunt încorporate în untul concentrat  

Departamentul de Control Tehnic 12  

Efectuează verificări spontane pe baza 
programului de producţie al unităţii în 
aşa fel încât fiecare ofertant este verifi-
cat cel puţin o dată în timpul procesului 
de producţie al untului concentrat  

Departamentul de Control Tehnic 12  

Înştiinţează Comisia la începutul fiecă-
rui trimestru asupra preţurilor de vânza-
re cu amănuntul înregistrate în timpul 
trimestrului precedent la unt concentrat 

MAAP, Agenţia de Plăţi 1  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Vânzarea la preţuri reduse a untului de 
la intervenţie pentru consumul direct 
sau sub formă de unt concentrat - a-
nunţă invitaţia la licitaţie pentru vânza-
rea untului concentrat 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Alocă cantităţile de unt puse la vânzare 
acelor ofertanţi care oferă un preţ mai 
mare sau egal cu preţul minim fixat 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Informează Comisia asupra fiecărei 
invitaţii la licitaţie 

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

1  

Se asigură că cerinţele privind calitatea 
şi caracteristicile, mai ales gradul de im-
purităţi al produselor care vor fi încorpo-
rate în unt concentrat au fost îndeplinite 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Efectuează frecvente inspecţii neanun-
ţate pe teren bazate pe programul de 
lucru al unităţii în timpul procesării un-
tului în unt concentrat 

Departamentul de Control Tehnic 1  

Ajutorul pentru cumpărarea untului de 
către organizaţiile şi instituţiile nonprofit - 
selectează instituţiile şi organizaţiile non-
profit localizate în teritoriul lor pentru a 
putea cumpăra unt la preţuri reduse 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri de Comercializare 

12  

Aprobă furnizorii, ambalatorii şi impor-
tatorii care vând untul 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Determină procedurile de supervizare 
ale ofertanţilor privind verificarea rapor-
tărilor şi controlul calităţii untului 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Acordă ajutorul furnizorilor la cererea 
lor scrisă şi la primirea voucherului care 
are un număr de serie 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

6  

Eliberează vouchere numai pentru o 
perioadă ce nu depăşeşte 12 luni 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

3  

Plăteşte ajutorul în timp de 60 de zile 
de la data la care toate documentele 
însoţitoare au fost primite 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

6  

Stabileşte toate măsurile de control ne-
cesare de verificare a documentelor 
comerciale şi a înregistrării stocurilor de 
către ofertanţi 

Departamentul de Control Tehnic 6  

Informează Comisia, înainte de data de 
20 a fiecărei luni, privind cantităţile pen-
tru care în cursul lunii precedente au fost 
eliberate vouchere şi s-au plătit ajutoare

Departamentul Comunicare cu 
Comisia 

6  

Informează Comisia în timp de trei luni 
asupra procedurilor de control adopta-
te, în diferite etape de comercializare 

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Vânzarea untului la preţuri reduse şi a-
cordarea ajutorului pentru smântână, unt 
şi unt concentrat folosit pentru produsele 
de patiserie, îngheţată şi alte furaje - or-
ganizează licitaţii pentru a vinde untul a-
chiziţionat la intervenţie şi pentru acorda-
rea ajutorului pentru smântână, unt şi unt 
concentrat folosit pentru produsele de 
patiserie, îngheţată şi alte furaje 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

6  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Elaborează invitaţia la licitaţie, indicând 
în special data închiderii licitaţiei şi 
adresa unde se trimit ofertele 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Specifică pentru stocurile de unt locul 
unde se afla depozitele frigorifice unde 
este depozitat untul care se intenţio-
nează să fie pus la vânzare şi cantita-
tea de unt de la intervenţie pusă la vân-
zare din fiecare depozit 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

6  

Elaborează invitaţii individuale la licita-
ţie pe timpul perioadei de validitate a 
licitaţiei 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Primeşte oferta privind vânzarea untului 
de la intervenţie 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Primeşte oferta privind acordarea aju-
torului 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Vinde untul de la intervenţie pe baza 
datei de intrare în depozit începând cu 
cantitatea cea mai veche din depozit 

Agenţia de Plăţi 6  

Anunţă ofertanţii despre rezultatul 
participării lor la o licitaţie individuală de 
vânzare a untului de la intervenţie 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Anunţă ofertanţii despre rezultatul par-
ticipării lor la o licitaţie individuală de 
acordare a ajutorului pentru smântână, 
unt şi unt concentrat 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

1  

Efectuează inspecţii pe teren în baza 
programului de producţie al unităţii 
producătoare  

Departamentul de Control Tehnic 6  

Ajutor pentru oferirea în şcoli a unor 
produse lactate 

  

Acordă ajutoare naţionale pentru oferi-
rea produselor lactate specificate copii-
lor din şcoli  

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri Comercializare 

3  

Recunoaşte alte instituţii preşcolare în 
vederea primirii ajutorului pentru oferi-
rea unor produse lactate 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri Comercializare 

3  

Decide excluderea de la aceste progra-
me a copiilor din ciclul secundar de 
educaţie  

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri Comercializare 

1  

Plăteşte ajutoarele comunitare pentru 
produsele lactate categoria I şi II oferite 
în şcoli. Pot plăti opţional ajutoare pen-
tru produsele lactate de categoria III-VII

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri Comercializare 

12  

Autorizează adăugarea a maxim 5 mg 
fluor pe kilogram pentru produsele lac-
tate listate în categoria I şi II 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Măsuri Comercializare 

1  

Prescrie cererea de plată a acestui aju-
tor la o formă standard publicată 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

3  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Plăteşte un avans la cererea aplicanţilor 
în timp de trei luni de la data de când 
cererea este depusă în schimbul unei 
garanţii de 110% din valoarea avansului

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

3  

Pot împuternici autorităţile locale să 
plătească ajutorul şi să administreze 
schema de ajutor. În unele cazuri auto-
rităţile locale pot fi înlocuite de către o 
asociaţie aprobată de care aparţin şco-
lile în cauză  

Departamentul Execuţie, Divizia 
Autorizare 

3  

Încurajează programe furnizând infor-
maţii despre produsele din lapte sub-
venţionate care sunt distribuite în şcoli 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Comunicare 

6  

Ia măsurile necesare pentru a se asigu-
ra că valoarea ajutorului este reflectată 
în preţul plătit de beneficiari  

Departamentul Execuţie 6  

Sistemul de Import-Export - eliberează 
licenţe de import-export 

Agenţia de Plăţi*  6  

Ia toate măsurile necesare pentru a 
identifica şi verifica calitatea şi cantita-
tea produselor pentru care o restituţie a 
fost aplicată 

Departamentul de Control Tehnic, 
Autoritatea Vamală 

12  

Primeşte de la aplicanţi informaţii pe 
care autoritatea le consideră necesare 
pentru a asigura cu preţul liber la fron-
tiera atunci când formalităţile de vamă 
sunt executate şi va accepta, unele ve-
rificări ale stocurilor de către acele au-
torităţi 

Departamentul Execuţie 3  

Înştiinţează Comisia în a 15-a zi lucră-
toare după expirarea licenţei la import**
asupra cererilor primite pentru fiecare 
produs listat în Anexa II, lista aplicanţi-
lor şi cantităţile aplicate 

Departamentul Execuţie, 
Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Înştiinţează Comisia în timp de cinci zi-
le lucrătoare după expirarea termenului 
de primire a cererilor, asupra cantităţilor 
pentru care cererile de licenţe de import 
au fost retrase şi pentru care garanţia a 
fost înapoiată  

Departamentul Execuţie 
Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Înştiinţează Comisia în a 15-a zi lucră-
toare după expirarea licenţei la import 
asupra cererilor primite pentru fiecare 
produs listat în Anexa II, lista aplicanţi-
lor şi cantităţile aplicate 

Departamentul Execuţie, 
Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Ia măsurile necesare pentru a stabili un 
sistem de verificări fizice a produselor, 
pe baza documentelor primite  

Departamentul de Control Tehnic 12  

                                            
* MAAP va introduce sistemul licenţelor la import-export în 2003, urmând ca în 2007 Agenţia de 

Plată să preia această responsabilitate. 
** Importul produselor lactate din cotele tarifare din cadrul acordului GATT/WTO. 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Optează pentru declaraţiile de import 
ce implică cantităţi ce nu depăşesc 500 
kg pentru calcularea ratei minime a 
controlului fizic 

Departamentul de Control Tehnic, 
Autoritatea Vamală 

 

Comunicarea către comisie până la 
data de 15 martie a nivelului cotei  

Departamentul Execuţie, Departa-
mentul de Comunicare cu Comisia 

12  

Plăţi directe - Reduce valoarea totală a 
cantităţilor individuale de referinţă eligi-
bile pentru prima de lapte dacă la 31 
martie a unui an calendaristic suma tu-
turor cantităţilor individuale de referinţă 
depăşeşte suma cantităţilor totale co-
respunzătoare 

Departamentul Dezvoltare 
Divizia Plăţi Directe 

18  

Face plăţi adiţionale producătorilor în-
cadrându-se în valoarea globală stabi-
lită în Reglementare 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Plăţi Directe 

18  

Stabileşte suprafaţa regională de bază 
pentru care suprafaţa de păşune per-
manentă nu poate depăşi 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Plăţi Directe 

18  

Furnizează Comisiei informaţii detaliate 
privind aranjamentele lor naţionale pri-
vind plăţile adiţionale 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Plăţi Directe 

18  

Trimite Comisiei rapoarte detaliate pri-
vind implementarea plăţilor adiţionale 

Departamentul Dezvoltare, Divizia 
Plăţi Directe 

6  

4.7. Peşte şi produse din peşte 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Organizarea comună a pieţelor şi mă-
surile structurale - Responsabilă cu or-
ganizaţiile de producători şi toate pro-
blemele legate de piaţă 

Biroul de peşte 
 

36 

Alcătuirea şi publicarea unei liste cu de-
numirile comerciale folosite pe teritoriul 
României 

Biroul de peşte 1  

Acordarea recunoaşterii organizaţiilor 
de producători  

Biroul de peşte 
 

6  

Organizarea de controale regulate pen-
tru a se asigura că organizaţiile îndepli-
nesc termenii şi condiţiile pentru care 
le-a fost acordată recunoaşterea  

Biroul de peşte 6 

Primirea aplicaţilor de recunoaştere a 
organizaţiilor de producători  

Biroul de peşte 
 

1  

Înregistrarea şi aprobarea programelor 
operaţionale depuse de organizaţiile de 
producători  

Biroul de peşte 3  

Controale pentru a verifica dacă fiecare 
organizaţie de producători îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute în programul ope-
raţional şi capacitatea de a aplica pena-
lităţi 

Biroul de peşte 
 

6  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Recunoaşterea organizaţiilor interprofe-
sionale 

Biroul de peşte 3  

Înregistrarea preţurilor de pe întreaga 
piaţă sau din porturi şi transmiterea 
acestora la Comisie 

Biroul de peşte 
 

12 

Acordarea tuturor ajutoarelor băneşti 
prevăzute de măsurile de intervenţie pe 
piaţă şi verificarea îndeplinirii tuturor 
condiţiilor 

Agenţia de Plată, Subdivizia 
Pescărie  
 

24 

Verifică dacă produsele retrase nu sa-
tisfac normele de comercializare sau nu 
au găsit un cumpărător la un preţ cel 
puţin egal cu cel de retragere  

Agenţia de Plată, Divizia de control 
tehnic  
 

 
6  

Acordarea de compensaţii băneşti or-
ganizaţiilor de producători pentru o pe-
rioadă limitată pentru a acoperi costuri-
le aplicării programelor operaţionale 

Agenţia de Plată, Divizia de Execu-
ţie, Subdivizia de Autorizaţii 
 

12 

Acordarea de ajutoare adiţionale orga-
nizaţiilor de producători care, în cadrul 
programelor operaţionale, dezvoltă mă-
suri de îmbunătăţire a organizării şi 
funcţionării comerţului cu peşte, pre-
cum şi măsuri care permit un mai bun 
raport între cerere şi ofertă 

Agenţia de Plată, Divizia de 
Execuţie, Subdivizia de Autorizaţii 

36 

Acordarea compensaţiilor financiare or-
ganizaţiilor de producători care practică 
retrageri 

Agenţia de Plată, Divizia de 
Execuţie, Subdivizia de Autorizaţii 

12 

Acordarea ajutorului de depozitare Agenţia de Plată, Divizia de Inter-
venţie, Divizia de Execuţie, Subdi-
vizia de Autorizaţii 

12 

Acordarea unei rate fixe de ajutor orga-
nizaţiilor de producători care practică 
intervenţia  

Agenţia de Plată, Divizia de 
Execuţie, Subdivizia de Autorizaţii 

12 

Introduce inspecţia pentru a se asigura 
că produsele pentru care s-a primit o 
rată fixă sunt calificate pentru aceasta 

Agenţia de Plată, Divizia de control 
tehnic 

6 

Acordarea unei alocaţii organizaţiilor de 
producători pentru capturile livrate 
industriei de prelucrare 

Agenţia de Plată, Divizia de 
Intervenţie, Divizia de Execuţie, 
Subdivizia de Autorizaţii 

12 

Comunică Comisiei împreună cu prima 
aplicaţie de finanţare, textele din legile 
naţionale referitor la implementarea şi 
controlul şi instrucţiunile relevante ad-
ministrative, împreună cu orice formă 
sau alte documente referitoare la admi-
nistrarea acestui ajutor 

Agenţia de Plată, Divizia de dezvol-
tare, Subdivizia de Comunicare 

12 

Să păstreze la dispoziţia Comisiei, pen-
tru fiecare beneficiar şi pe o perioadă 
de trei ani de la ultima plată, toate do-
cumentele şi copiile autentificate pe ba-
za cărora s-au acordat ajutoarele finan-
ciare 

Agenţia de Plată, Divizia de Execu-
ţie, Subdivizia de Autorizaţii 

12 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Acordarea ajutorului de depozitare pen-
tru o perioadă maximă de 6 luni. Valoa-
rea acestuia în prima lună va fi calculată 
în baza costurilor de stocare. Pentru lu-
nile următoare se va calcula pe baza 
stocării lunare şi a costurilor financiare 

Agenţia de Plată, Divizia de 
Intervenţie, Divizia de Execuţie, 
Subdivizia de Autorizaţii 

12 

Stabilirea unui sistem de monitorizare 
pentru a se asigura că produsele pen-
tru care se primeşte ajutorul de depozi-
tare sunt eligibile  

Agenţia de Plată, Divizia de 
Intervenţie 

12 

Verifică dacă cantităţile beneficiare ale 
sistemului de intervenţie sunt eligibile 
pentru ajutoarele financiare 

Agenţia de Plată, Divizia de control 
Tehnic 

12 

Acordarea unui avans lunar privind aju-
torul de depozitare pentru organizaţiile 
de producători care au făcut o cerere 
pentru cantităţile pentru care se solicită 
ajutorul de stocare în acea lună, în ca-
zul în care aplicanţii au depus o garan-
ţie egală cu 105% din totalul avansului 

Agenţia de Plată, Divizia de 
Intervenţie, Divizia de Execuţie, 
Subdivizia de Autorizaţii 

12 

Să înregistreze informaţiile furnizate de 
organizaţiile de producători care aplică 
marginea de toleranţă, preţul de retra-
gere al Comunităţii, indicând nivelul 
preţului de retragere adoptat pentru fie-
care categorie de produse din toate zo-
nele cuprinse în aria sa de activitate, cu 
cel puţin două zile lucrătoare înainte de 
a fi aplicate 

Agenţia de Plată, Divizia de 
Intervenţie, Divizia de Execuţie, 
Subdivizia de Autorizaţii 

12 

Plăteşte compensaţiile financiare în 
cursul a cel puţin opt luni de la înche-
ierea anului de pescuit  

Agenţia de Plată, Divizia de 
Execuţie, Subdivizia de Autorizaţii, 
Subdivizia Rambursare 

12 

Acordă în fiecare lună un avans din 
compensaţia financiară cu condiţia ca 
aplicantul să fi depus o garanţie egală 
cu 105% din valoarea avansului 

Agenţia de Plată, Divizia de 
Intervenţie, Divizia de Execuţie, 
Subdivizia de Autorizaţii, Subdivizia 
Rambursare 

12 

Pentru organizaţiile de producători înre-
gistrate în alt stat membru, eliberează 
pe baza unei cereri un certificat şi va 
transmite în acelaşi timp pe căi oficiale 
o copie a acestui certificat organismului 
responsabil de acordare compensaţiei 
financiare de către statul membru de 
care aparţine respectiva organizaţie de 
producători 

Agenţia de Plată, Divizia de 
Intervenţie, Divizia de Execuţie, 
Subdivizia de Autorizaţii 

6  

Introducerea unui sistem de control 
pentru a se verifica dacă informaţiile din 
cererile pentru plată corespund cu 
cantităţile reale scoase la vânzare şi 
retrase de pe piaţă de respectiva orga-
nizaţie de producători 

Agenţia de Plată, Divizia de control 
tehnic 

12 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Dacă se semnalează o abatere de la 
schema compensaţiei financiare, trebu-
ie să se reţină o valoare egală cu 10% 
din preţul de retragere al Comunităţii a-
plicat cantităţilor respective care nu au 
fost retrase cu intenţia de a fi stocate 

Agenţia de Plată, Divizia de control 
tehnic 

6  

Măsuri structurale – să desemneze or-
ganismul responsabil pentru adminis-
trarea fondurilor structurale alocate din 
Instrumentul Financiar de Orientare a 
Pescuitului  

MAAP, Ministerul de Finanţe 12 

Acordă suport financiar pentru moderni-
zarea şi înnoirea flotei  

În cadrul Direcţiei de Pescuit, Pisci-
cultură şi Inspecţii, Biroul fonduri 
structurale 

24 

Transmite Comisiei înainte de 1 mai, un 
document privind progresele înre-
gistrate în planul multianual  

Biroul fonduri structurale 24 

Depune Comisiei spre aprobare aranja-
mentele privind monitorizarea înnoirii şi 
modernizării flotei 

Biroul fonduri structurale 12 

Acordă premii pentru crearea de între-
prinderi mixte  

Biroul fonduri structurale 24 

Acordă compensaţii pescarilor şi pro-
prietarilor de nave pentru oprirea tem-
porară a activităţii  

Biroul fonduri structurale 24 

Acordă compensaţii financiare pescari-
lor şi proprietarilor de nave când printr-o 
decizie a Consiliului se impune restricţii 
tehnice privind folosirea anumitor arme 
de pescuit sau metode de pescuit 

Biroul fonduri structurale 24 

Să asigure că sunt îndeplinite condiţiile 
speciale care guvernează asistenţa 
structurală 

Biroul fonduri structurale 6 

Plăteşte solicitantului 80% din primă 
când vasul este transferat unei 
companii mixte 

Biroul fonduri structurale 12 

Primeşte raportul depus de solicitanţi 
privind implementarea planului de acti-
vitate 

Biroul fonduri structurale 6  

Plăteşte ajutorul public pentru înnoirea 
şi modernizarea flotei 

Biroul fonduri structurale 12 

Determină valoarea premiului denumit 
“sumă globală” plătită şi cum este îm-
părţită între beneficiari  

Biroul fonduri structurale 12 

Determină valoarea individuală a fiecă-
rei prime  

Biroul fonduri structurale 12 

Stabileşte alte criterii şi condiţii în care 
poate avea loc achiziţia navelor 

Biroul fonduri structurale 6  

Aplică mecanisme de control necesare 
pentru a verifica dacă condiţiile sunt în-
deplinite 

Biroul fonduri structurale 12 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Determină valoarea compensaţiilor 
pentru fiecare caz în parte 

Biroul fonduri structurale 12 

Introducerea măsurilor adiţionale de 
sprijinire a activităţii de pescuit 

Biroul fonduri structurale 12 

Întreprinde măsuri de natură socio-eco-
nomică 

Biroul fonduri structurale 24 

Introducerea finanţării naţionale înso-
ţind măsurile sociale pentru a facilita 
oprirea temporară a activităţilor de pes-
cuit în cadrul planurilor de protejare a 
resurselor acvatice 

Biroul fonduri structurale 24 

Întreprinde măsuri de încurajare a in-
vestiţilor de capital 

Biroul fonduri structurale 12 

Încurajarea creării şi facilitării operaţiilor 
recunoscute 

Biroul fonduri structurale 1  

Implementarea măsurilor pentru încura-
jarea operaţiunilor pe termen scurt de 
interes colectiv cu un scop mai vast de-
cât cele acoperite normal de afacerile 
din sectorul privat 

Biroul fonduri structurale 12 

Să întocmească planuri pentru studii, 
proiecte pilot, proiecte de demonstraţii, 
măsuri de instruire, asistenţă tehnică, 
schimb de experienţă şi publicitate refe-
ritoare la pregătirea, implementarea, 
monitorizarea, evaluarea sau ajustarea 
programelor operaţionale şi a unui 
singur document de programare 

Biroul fonduri structurale 24 

Resurse piscicole - de a administra su-
prafeţele ocupate de exploatări piscicole 
care aparţin sectorului public sau privat 

Compania Naţională de 
Administrare a Fondului Piscicol  

12  

Întreprinde măsurile necesare pentru 
conservarea şi managementul resurse-
lor din apele aflate sub jurisdicţia şi su-
veranitatea lor 

Compania Naţională de 
Administrare a Fondului Piscicol  

12  

Desemnează organismul responsabil 
cu Sistemul de Monitorizarea Navelor şi 
Centrul de Monitorizare a Pescuitului 

Biroul de pescuit  12 

Stabilirea unei baze de monitorizare a 
navelor prin satelit (VMS), să monitori-
zeze poziţia navelor de pescuit din Co-
munitate 

Biroul de pescuit*  12 

Să se asigure că dispozitivele de trans-
mitere prin satelit a datelor au fost in-
stalate şi că sunt pe deplin operaţionale 
pentru vasele comunitare care navi-
ghează sub pavilionul respectiv pentru 
care se va aplica VMS 

Biroul de pescuit  12 

                                            
* România poate negocia pentru a primi asistenţă financiară, parţial sau integral, pentru a imple-

menta aceste sisteme. Centrul de monitorizare poate fi înfiinţat în colaborare cu o altă ţară 
riverană candidată. 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să stabilească şi să opereze centre de 
monitorizare a activităţilor de pescuit şi 
a efortului de pescuit 

Biroul de pescuit  12 

Să furnizeze back-up-uri şi proceduri 
de recuperare a informaţilor în cazul în 
care sistemul cade 

Biroul de pescuit  2  

Să întreprindă măsuri pentru ca datele 
primite de la navele sale de pescuit la 
care se aplică VMS să fie înregistrate în 
computer pentru o perioadă de trei ani 

Biroul de pescuit  12 

Să se asigure că activităţile noncomer-
ciale nu prejudiciază conservarea şi 
managementul resurselor aşa cum pre-
vede politica comună piscicolă  

Biroul de pescuit 12 

Să informeze Comisia în fiecare an 
despre criteriile pe care le-a adoptat 
pentru distribuirea cotelor şi regulile de-
taliate pentru folosirea disponibilităţilor 
de pescuit alocate lor 

Biroul de pescuit 6  

Stabilirea unei liste cu porturile şi nave-
le care nu au o structură administrativă 
bine dezvoltată pentru a înregistra de-
barcările 

Direcţia de Pescuit, Piscicultură şi 
Inspecţii  

1  

Transmiterea acestor date Comisiei  Direcţia de Pescuit, Piscicultură şi 
Inspecţii  

021 

Stabilirea unui plan de verificare arbi-
trară pentru a evalua mărimea respecti-
velor debarcări în porturile calificate 

Direcţia de Pescuit, Piscicultură şi 
Inspecţii  
 

6  

Întreprinderea unor măsuri pentru moni-
torizarea capturilor pe specii făcute de 
vasele care operează în apele aflate în 
suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe 
şi în mările adânci şi înregistrarea trans-
bordărilor şi debarcărilor acestor capturi 

Direcţia de Pescuit, Piscicultură şi 
Inspecţii  
 

12 

Crearea bazelor de date descentraliza-
te privind condiţiile în care acestea şi 
procedurile referitoare la colectarea şi 
înregistrarea datelor sunt standard ast-
fel încât să se asigure compatibilitatea 
între toate datele înregistrate pe terito-
riul ţării respective 

Direcţia de Pescuit, Piscicultură şi 
Inspecţii  
 

24 
 

Să numească autoritatea competentă 
pentru acordarea licenţelor de pescuit 

MAAP şi Ministerul Transporturilor 6  

Operează sistemul naţional de acorda-
re a licenţelor de pescuit  

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Eliberarea şi administrarea permiselor 
speciale de pescuit pentru navele sale 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Identificarea navelor care se vor implica 
în activităţi de pescuit şi care au ac-
cesul condiţionat şi verificarea că aces-
te nave îndeplinesc condiţiile prevăzute 
de Consiliu (capacitatea de a oferi in-
formaţii Comisiei)  

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

1  

                                            
21 1 zi. 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să întreprindă măsurile necesare pen-
tru includerea acolo unde este necesar 
modificarea sau suspendarea, totală 
sau parţială, a oricărui permis special 
de pescuit care a fost eliberat 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Să completeze înregistrările pentru a se 
avea o evidenţă completă a datelor pri-
vind permisele speciale eliberate navelor 
de sub pavilionul statului respectiv 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

12 

Eliberarea şi administrarea licenţelor de 
pescuit pentru navele de pescuit de sub 
pavilionul său 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Să se asigure că toate informaţiile pri-
vind identificarea, caracteristicile tehni-
ce şi echipamentul fiecărei nave este 
exact şi că acestea corespund cu infor-
maţiile trecute în fişierul comunitar al 
navelor de pescuit 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

12 

Adoptarea măsurilor necesare pentru a 
permite ca informaţiile să poată fi verifi-
cate în orice moment de către autorită-
ţile de control competente 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Suspendarea temporară sau definitivă 
a licenţelor de pescuit a navelor care 
sunt temporar imobilizate şi trebuie să 
retragă licenţele de pescuit ale navelor 
care s-au retras definitiv din activitatea 
de pescuit 

MAAP 2  

Să completeze înregistrările pentru a 
cuprinde toate datele privind licenţele 
de pescuit pe care le-a eliberat navelor 
de sub pavilionul său  

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Să numească autoritatea competentă 
pentru acordarea licenţelor de pescuit 

MAAP 3  

Transmite Comisiei, cu cel puţin o lună 
înainte de începerea activităţilor de pes-
cuit, o listă provizorie a navelor comuni-
tare care vor efectua activităţi de pescuit

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

1  

Să furnizeze Comisiei o listă finală a 
vaselor care au primit permis special de 
pescuit în cursul a cel puţin 30 de zile 
de la eliberarea acestora 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

1  

Notificarea imediată a Comisiei despre 
permisele speciale retrase sau suspen-
date, definitiv sau în parte, şi motivarea 
acestor decizii 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

022 

Monitorizarea, în afara zonelor de pes-
cuit ale Comunităţii, a activităţilor navelor 
sale în cazul în care acest control este 
necesar pentru a se verifica dacă regu-
lile comunitare se aplică în aceste zone 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

12 

                                            
22 1 zi. 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să efectueze, pe bază de eşantionare, 
monitorizarea activităţii navelor sale de 
pescuit 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Stabilirea unui plan de eşantionare şi 
transmiterea acestuia Comisiei 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Comunicarea informaţiilor privind de-
curgerea evenimentelor prin transfer 
digital în acelaşi timp cu înregistrarea 
acestor evenimente 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

6  

Marcarea externă a navelor de pescuit Ministerul Transporturilor 24 
Eliberarea tuturor documentelor, care 
trebuie păstrate la bordul navei 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

12 

Certifică orice modificare a caracteristi-
cilor notate în documente şi metodele 
folosite pentru modificarea puterii moto-
rului şi o descriere clară a acestei me-
tode 

Biroul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit  

12 

Statistică - trimiterea la Comisie a date-
lor privind cantitatea şi preţul mediu 
pentru produsele piscicole debarcate 
de navele Comunităţii şi cele din EFTA 
în fiecare lună calendaristică pe terito-
riul României - consolidare 

Biroul statistic 12 

Verifică dacă datele privind debarcările 
produselor din peşte listate în Anexa I 
în fiecare lună calendaristică. 

Biroul statistic 12 

Datele trebuie să fie trimise Comisiei în 
cel puţin 6 luni de la sfârşitul lunii res-
pective 

Biroul statistic 6  

Dacă au fost respectate condiţiile Co-
misiei privind trimiterea datelor pe su-
port magnetic 

Biroul statistic 6  

În cel puţin 12 luni de la aderare, trebu-
ie să trimită Comisiei un raport descri-
ind modul în care datele despre debar-
cări vor fi transmise şi să alcătuiască 
un sumar al acestor raportări 

Biroul statistic 12  

Informează Comisia despre orice modi-
ficare a informaţiilor transmise în cel 
puţin trei luni de la introducerea aces-
tora  

Biroul statistic 3  

Datele privind debarcările în porturile 
mici pot fi excluse, dacă statul membru 
adresează Comisiei o cerere în cel pu-
ţin 12 luni de la aderare, pe baza unui 
motiv întemeiat  

Biroul statistic 12  

Transmite Comisiei la fiecare trei ani de 
la aderare un raport cu toate datele 
relevante 

Biroul statistic 36 

Stabileşte o bază de date ştiinţifice mul-
tianuale, care încorporează atât 
informaţii economice, cât şi ştiinţifice  

Biroul statistic 24 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Stabileşte pe baza unor eşantioane 
programe suplimentare de colectare a 
datelor  

Biroul statistic 24 

Specifică procedurile care vor fi folosite 
pentru crearea agregatului de date 

Biroul statistic 12 

Verifică dacă aceste date folosite pen-
tru agregatul de date vor rămâne dispo-
nibile pentru orice recalculare, oricând 
va fi nevoie 

Biroul statistic 6  

- Colectarea datelor necesare evaluării 
activităţii diferitelor flote de pescuit şi 
puterea motoarelor. 
- Estimarea volumului total al capturilor 
pe stocuri, inclusiv clasificarea capturi-
lor pe grupe de nave, arii geografice şi 
perioade de timp. 
- Preţurile pentru diferite debarcări şi 
monitorizarea formării acestora.  
- Evaluarea stării economice a indus-
triei pe bază de eşantioane  

Biroul statistic 12 

Întocmirea unui program naţional pe o 
perioadă de 6 ani pentru colectarea şi 
administrarea datelor. Prima perioadă 
va acoperi intervalul 2002 şi 2006 inclu-
siv 

Biroul statistic 12 

Pe cât posibil includerea în programul 
naţional al României a unor elemente 
relaţionate cu cel al Comunităţii  

Biroul statistic 3  

Verificarea agregatului referitor la pro-
gramele Comunităţii sunt incluse în ba-
ze de date computerizate  

Biroul statistic 1  

Transmiterea datelor organizaţilor inter-
naţionale competente 

Biroul statistic 1  

Informează Comisia despre orice trans-
mitere de date şi se fac copii electroni-
ce după acestea 

Biroul statistic 1  

Control şi inspecţie - Monitorizarea şi 
controlul tuturor activităţilor de pescuit - 
consolidare 

Biroul de inspecţie23 24 

Monitorizarea activităţii de pescuit din 
apele teritoriale şi din apele maritime a-
flate sub suveranitatea sau jurisdicţia sa

Biroul de inspecţie 12 

Să inspecteze navele de pescuit şi acti-
vităţile care fac obiectul acestui regu-
lament, inclusiv activităţile de debarca-
re, vânzare, transport, depozitare a 
peştelui precum şi înregistrarea debar-
cărilor şi a vânzărilor 

Biroul de inspecţie 12 

Aplicare, conform legilor naţionale, pro-
cedurilor de penalizare a infracţiunilor, 
în funcţie de gravitatea faptelor 

Biroul de inspecţie 12 

                                            
23 Prin  Proiectul  Phare, începând din 2004, se vor acoperi o parte din costurile de investiţie. 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

În cazul în care se depistează vreo in-
fracţiune a unui vas străin, trebuie să se 
ofere asistenţa necesară statului mem-
bru sub pavilionul căruia este înregistrat 
pentru a începe procedurile necesare  

Biroul de inspecţie 6  

Stabilirea activităţilor navelor de pescuit 
ale Comunităţii care în mod repetat au 
încălcat regulile acestui Regulament şi 
să întreprindă măsuri adiţionale de 
control 

Biroul de inspecţie 
 
 

12 

Fără nici o amânare şi conform legilor 
naţionale trebuie să înştiinţeze statul 
membru unde este înregistrată nava 
despre orice abatere de la regulile Co-
munităţii, despre orice procedură pena-
lă sau administrativă sau despre orice 
măsuri luate pentru penalizarea acestor 
abateri 

Biroul de inspecţie 3  

Verifică jurnalele de bord şi declaraţiile 
de debarcare 

Biroul de inspecţie 6  

Responsabil pentru primul punct de 
vânzare a produselor din peşte debar-
cate în statul membru 

Direcţia agricolă  

Transmit, după primul punct de vânza-
re, notele de vânzare autorităţilor com-
petente din statul membru unde a avut 
loc vânzarea 

Direcţia agricolă 12 

Păstrarea unei copii a fiecărei note de 
vânzare pe o perioadă de un an înce-
pând din momentul în care aceasta a 
fost depusă şi înregistrată la autoritatea 
competentă 

Direcţia agricolă 1  

4.8. Legume şi fructe proaspete 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Să primească cererile de recunoaştere 
înaintate de către organizaţiile de pro-
ducători şi să decidă asupra recunoaş-
terii în decurs de trei luni de la înregis-
trarea cererii  

Biroul de fructe şi legume din cadrul 
MAAP 

8 

Să efectueze controale regulate pentru 
a se asigura de faptul că organizaţiile 
de producători satisfac condiţiile pentru 
care au fost acreditate. 
Vor aplica penalităţi sau vor retrage a-
creditarea în cazul în care organizaţiile 
de producători nu mai îndeplinesc con-
diţiile date 

Biroul de fructe şi legume din cadrul 
MAAP 

8 

Pot acorda o perioadă de tranziţie de 5 
ani, perioadă în care organizaţiile de 
producători sunt obligaţi să elaboreze 
un plan de acreditare 

Biroul de fructe şi legume din cadrul 
MAAP 

8 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să primească planul de recunoaştere 
elaborat şi înaintat de organizaţia de 
producători  

Biroul de fructe şi legume şi 
Organizaţiile de Producători 

8 

Să verifice prin toate mijloacele disponi-
bile, incluzând inspecţii la sediul or-
ganizaţiilor de producători veridicitatea 
informaţiilor furnizate, baza financiară şi 
tehnică a planului de recunoaştere 

Biroul de fructe şi legume 8 

Efectuează controale şi inspecţii pentru 
a se asigura că organizaţiile de produ-
cători implementează măsurile asuma-
te în planul de recunoaştere înaintat bi-
roului 

Biroul de fructe şi legume  

Impune penalităţi în cazul în care orga-
nizaţiile de producători nu implemen-
tează măsurile asumate în planul de 
recunoaştere 

Biroul de fructe şi legume  

Să stabilească un cadru naţional pentru 
condiţiile generale de protecţie a 
mediului în cazul retragerilor şi va tri-
mite propunerea Comisiei  

Biroul de fructe şi legume 6 
 

Să aprobe organizaţiile caritabile care 
beneficiază de libera distribuţie a fruc-
telor şi legumelor retrase de pe piaţă 

Organizaţiile de producători  

Să ia măsurile necesare pentru a facili-
ta semnarea de contracte între organi-
zaţiile de producători şi organizaţiile ca-
ritabile 

Biroul de fructe şi legume din MAAP  

Să autorizeze împreună cu Ministerul 
Mediului compostarea sau biodegrada-
rea produselor retrase de piaţă  

Biroul de fructe şi legume din MAAP  

Verifică organizaţiile caritabile care au 
beneficiat de libera distribuţie a produ-
selor retrase de pe piaţă 

Biroul de fructe şi legume din MAAP  

 Să verifice destinaţia finală a produse-
lor retrase (compostarea sau biodegra-
darea, hrana animalelor, transformare 
în alcool ) 

Biroul de fructe şi legume din MAAP  

Să adopte procedurile de invitaţie la lici-
taţie sau alte măsuri adoptate pentru a 
asigura libera competiţie între operatorii 
interesaţi în cazul procesării merelor, 
piersicilor, perelor şi nectarinelor retrase 
de pe piaţă şi care sunt transformate în 
alcool cu o tărie mai mare de 80% vol. 

Biroul de fructe şi legume din MAAP  

Să asigure furnizarea sau acordarea 
contractelor către distilării  

Biroul de fructe şi legume din MAAP  

Să efectueze controale fizice şi al docu-
mentelor în ceea ce priveşte procesa-
rea produselor retrase de pe piaţă şi 
care au fost acordate sub contract in-
dustriei de prelucrare 

Biroul de fructe şi legume din MAAP  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să controleze dacă fructele şi legumele 
comercializate corespund standardelor 
de comercializare  

Corpul de inspecţie al standardelor 
de comercializare aparţinând MAAP

12 

Să stabilească cadrul general privind 
sistemul de retrageri şi transmit Comi-
siei propunerea 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de dezvoltare 
 

24  

Să aprobe, să respingă sau să ceară 
modificări în programul operaţional îna-
intat de organizaţiile de producători pen-
tru a obţine ajutor financiar comunitar 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

24  

Să ia decizii în ceea ce priveşte progra-
mul operaţional prezentat de orga-
nizaţiile de producători înainte de 15 
decembrie a anului în care acesta a 
fost transmis 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

 

Să verifice corectitudinea informaţiilor, 
baza tehnică şi financiară a programu-
lui operaţional 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

 

Să estimeze ajutorul financiar acordat 
organizaţiilor de producători luând în 
calcul fondul operaţional constituit a-
ceştia şi de limitele impuse de către 
Comunitate şi să anunţe organizaţiilor 
de producători sumele estimate  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

 

Să asigure faptul că măsurile incluse în 
planul de recunoaştere nu beneficiază 
de dubla finanţare, plan înaintat de or-
ganizaţiile de producători în perioada 
de tranziţie  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

 

Să evalueze eligibilitatea organizaţiilor 
de producători să primească ajutor fi-
nanciar în perioada de tranziţie  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

 

Să primească şi considere cererea pre-
zentată de organizaţiile de producători 
pentru a primi compensaţiile financiare 
pentru produsele retrase de pe piaţă 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

 

Să primească informaţiile comunicate de 
organizaţiile de producători privind su-
mele estimate pentru programele opera-
ţionale pentru anul viitor şi să notifice or-
ganizaţiilor de producători nivelul estimat 
al ajutorului financiar comunitar. 
Să primească până la 31 ianuarie suma 
finală pentru anul anterior însoţită de 
documentele justificative trimise de 
către organizaţiile de producători 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

 

Să verifice cererea de deducere a chel-
tuielilor de transport suportate de expe-
ditor în legătură cu libera distribuţie a 
legumelor şi fructelor, cerere însoţită de 
documentele justificative  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Să verifice cererea de deducere a chel-
tuielilor de ambalare suportate de orga-
nizaţia de producători care a efectuat 
împachetarea legumelor şi fructelor li-
ber distribuite, cerere însoţită de docu-
mentele justificative  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Autorizare 

 

Să elibereze licenţe de import-export, li-
cenţe care sunt valabile pe întreg teri-
toriul Comunităţii  

Biroul de fructe şi legume  

Să impună depunerea unei garanţii în 
cazul operaţiunilor de import, garanţie 
care asigură faptul că operaţiunea de 
import sau export a fost efectuată în 
perioada de valabilitate a licenţei. În ca-
zuri de forţă majoră garanţia va fi re-
ţinută parţial sau în întregime proporţi-
onal cu valoarea importului/exportului 
care nu a fost efectuat în perioada de 
valabilitate acordată prin licenţă  

  

Să primească cererile pentru primirea 
restituţiilor la export prezentate de ex-
portatori pentru unul din sistemele de 
restituţii la export A1, A2 şi B  

Agenţia de Plăţi  

Să impună depunerea unei garanţii e-
gale cu jumătate din suma restituţiei la 
export la rata în vigoare la data aplicării 
(sau la rata indicativă în vigoare pe pe-
rioada aplicată în cazul Sistemului A2) 

Agenţia de Plăţi  

Să plătească compensaţiile financiare 
comunitare către organizaţiile de produ-
cători sau asociaţiilor acestora privind 
retragerile de pe piaţă 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
Financiar 

12  

Poate acorda organizaţiilor de producă-
tori ajutor pentru a încuraja formarea 
acestora şi a acoperi cheltuielile admi-
nistrative. Ajutor rambursat 75% de că-
tre Comunitate în zonele acoperite de 
Obiectivele 1 sau 6, şi 50% în celelalte 
zone  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
Financiar 

 

Să acopere cheltuielile de transport su-
portate de expeditor în legătură cu libe-
ră distribuţie a produselor retrase de pe 
piaţă către organizaţiile caritabile recu-
noscute de statul membru. Cheltuieli 
acoperite de Comisie (FEOGA). 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
Financiar 

 

Să acopere cheltuielile ambalare supor-
tate de organizaţia de producători care a 
efectuat ambalarea în legătură cu libera 
distribuţie a produselor retrase de pe 
piaţă către organizaţiile caritabile recu-
noscute de statul membru. Cheltuieli 
acoperite de Comisie (FEOGA) 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
Financiar 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Acordă restituţii la export exportatorilor 
care au aplicat pentru aceasta 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
Financiar 

 

Să efectueze controlul fizic şi cel al do-
cumentelor cel puţin o dată în decursul 
anului de piaţă asupra retragerilor de 
pe piaţă efectuate de organizaţiile de 
producători 

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Control 

36 

Să efectueze controale asupra organi-
zaţiilor de producători beneficiare ale 
ajutorului financiar acordat în perioada 
de tranziţie. Beneficiarilor li se va cere 
să ramburseze dublu suma plătită gre-
şit, plus o dobândă pentru perioada din-
tre data efectuării plăţii şi cea a ram-
bursării acesteia  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Control 

 

Să controleze organizaţiile de producă-
tori care au primit ajutor financiar pen-
tru a asigura faptul că acestea respectă 
condiţiile stipulate în programele ope-
raţionale prezentate de organizaţiile de 
producători  

Agenţia de Plăţi prin Departamentul 
de Control 

 

Să colecteze pentru fiecare zi de piaţă 
date privind preţurile înregistrate pe 
pieţele reprezentative pentru produsele 
eligibile pentru retragerile comunitare  

Departamentul de Statistică din 
cadrul MAAP 

12 
 

Să colecteze toate datele necesare 
pentru aplicarea reglementărilor comu-
nitare în vigoare, cel puţin informaţii pri-
vind suprafeţele cultivate, cantităţile re-
coltate şi cantităţile comercializate sau 
care nu au fost scoase spre vânzare. 
Pot încredinţa colectarea acestor date 
organizaţiilor de producători 

Departamentul de Statistică din 
cadrul MAAP 

 

4.9. Hamei 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Desemnează Biroul pentru hamei MAAP  
Stabileşte regiunile recunoscute pentru 
hamei de cel puţin 60 ha  

Biroul pentru hamei  3  

Recunoaşte grupurile de producători da-
că acestea includ cel puţin 7 persoane 

Biroul pentru hamei  2  

Hotărăşte aplicarea măsurilor de necul-
tivare temporară sau permanentă a su-
prafeţelor plantate cu hamei 

Biroul pentru hamei  1  

Desemnează “Agenţia de Plată” MAAP 72 
Elaborează formatul contractului ce se 
va încheia între un producător sau o a-
sociaţie de producători şi un cumpărător

Direcţia Dezvoltare din cadrul 
Agenţiei de Plată 

3  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Elaborează formatul declaraţiilor cu pri-
vire la suprafaţa plantată şi a declaraţii-
lor cu privire la suprafaţa necultivată 
temporar sau permanent 

Direcţia Dezvoltare din cadrul 
Agenţiei de Plată 

3  

Elaborează formatul cererilor de solici-
tare a ajutorului pentru suprafaţa plan-
tată sau a ajutorului compensator pen-
tru suprafaţa temporar sau permanent 
necultivată cu hamei 

Direcţia Dezvoltare din cadrul 
Agenţiei de Plată 

3  

Înregistrează toate contractele încheia-
te între producători sau grupuri de pro-
ducători şi cumpărători 

Departamentul Execuţie din cadrul 
Agenţiei de Plată 

6  

Înregistrează toate livrările efectuate, 
distingând pe cele din contractele obiş-
nuite de cele din contractele încheiate 
în avans pe baza facturilor comunicate 
de vânzător 

Departamentul Execuţie din cadrul 
Agenţiei de Plată 

6  

Înregistrează declaraţiile cu privire la 
suprafeţele plantate cu hamei înaintate 
de către producători si trimite a copie 
autorităţii de control 

Departamentul Execuţie din cadrul 
Agenţiei de Plată 

6  

Primeşte declaraţiile cu privire la supra-
feţele supuse măsurilor speciale de ne-
cultivare temporară sau permanentă şi 
trimite o copie la organismul de control 

Departamentul Execuţie din cadrul 
Agenţiei de Plată 

6  

Primeşte cererile pentru ajutorul de pro-
ducţie şi cererile pentru ajutor com-
pensator înaintate de producători şi tri-
mite o copie autorităţii de plată 

Departamentul Execuţie din cadrul 
Agenţiei de Plată 

6  

Verifică declaraţiile cu privire la supra-
feţele plantate şi declaraţiile cu privire 
la suprafeţele necultivate temporar sau 
permanent 

Divizia Autorizare din cadrul 
Departamentul Execuţie din Agenţia 
de Plată 

12  

Efectuează verificări pe teren acoperind 
5% din declaraţiile suprafeţelor cultivate 
şi 5% din declaraţiile suprafeţelor necul-
tivate temporar sau permanent 

Departamentul de Control Tehnic 
din Agenţia de Plată 
 

12  

Desemnează organismul care se va o-
cupa cu desfăşurarea procedurilor de 
certificare  

Departamentul de Control Tehnic 
din Agenţia de Plată 

12  

Aprobă spaţiile în care se desfăşoară 
procedura de certificare, cunoscute ca 
“centre de certificare” 

Departamentul de Control Tehnic 
din Agenţia de Plată 

3  

Comunică Comisiei lista centrelor de 
certificare aprobate 

Departamentul de Control Tehnic 
din cadrul Agenţiei de Plată 

1  

Decide asupra metodei de observare a 
cerinţelor minime de calitate referitoare 
la conţinutul în apă, frunze, petale, se-
minţe etc. numită “procedura de certific-
are” 

Departamentul de Control Tehnic 
din cadrul Agenţiei de Plată 

4  

Comunică Comisiei procedura de certi-
ficare aleasă 

Departamentul de Control Tehnic 
din cadrul Agenţiei de Plată 

1  



CONVERGENŢE LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE 

 

87 

Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Eliberează certificatul pe baza unui de-
claraţii scrise de producător prin care 
se specifică numele şi adresa producă-
torului, anul recoltei, varietatea, numă-
rul de pachete expediate 

Departamentul de Control Tehnic 
din cadrul Agenţiei de Plată 

3  

Plăteşte ajutoarele pentru suprafeţele 
cultivate şi ajutorul compensator pentru 
suprafeţele necultivate temporar sau 
permanent 

Divizia Distribuţii din Departamentul 
Contabilitate din cadrul Agenţiei de 
Plată 

3  

4.10. In şi cânepă 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Desemnează Biroul “Alte CAP” din 
cadrul MAAP 

MAAP  

Autorizează “prim procesatorii” Biroul “Alte CAP” 6 
Limitează cantitatea eligibilă pentru 
ajutor la cantitatea înscrisă în contracte 
şi angajamente, care este inclusă în 
cantitatea garantată la nivel naţional 

Biroul “Alte CAP”  

Desemnează “Agenţia de Plată” MAAP 72 
Stabileşte formularul de contracte şi 
procedura de încheiere şi de înregistra-
re a acestora 

Departamentul Dezvoltare din 
cadrul Agenţiei de Plată 

6  

Stabileşte formularul de solicitare a aju-
torului şi procedura de depunere şi de 
acordare a acestuia 

Departamentul Dezvoltare din 
cadrul Agenţiei de Plată 

6  

Înregistrează contractele de vânzare-
cumpărare care se încheie între proce-
satorii şi producătorii de in şi/sau câne-
pă 

Departamentul Execuţie din cadrul 
Agenţiei de Plată 

6  

Înregistrează angajamentele semnate 
de producătorii care-şi procesează 
in/cânepă din producţia proprie 

Departamentul Execuţie din cadrul 
Agenţiei de Plată. 

6  

Înregistrează solicitările de acordare a 
ajutorului de procesare 

Departamentul Execuţie din cadrul 
Agenţiei de Plată 

6  

Desfăşoară controlul administrativ al 
angajamentelor şi contractelor depuse 

Divizia Autorizări din cadrul Departa-
mentului Execuţie a Agenţiei de Plată

12  

Desfăşoară controlul administrativ al 
solicitărilor de ajutor de procesare 

Divizia Autorizări din cadrul Departa-
mentului Execuţie a Agenţiei de Plată

12  

Desfăşoară controale pe teren neanun-
ţate pentru a verifica informaţiile oferite 
în contracte şi angajamente privind 
suprafaţa cultivată acoperind un anumit 
procent din contracte şi angajamente 

Departamentul Control Tehnic din 
cadrul Agenţiei de Plată 

12  

Efectuează plăţile prim – procesatorilor 
autorizaţi reprezentând ajutorul comuni-
tar funcţie de contractele încheiate cu 
producătorii 

Divizia Rambursări din cadrul 
Departamentului Contabilitate al 
Agenţiei de Plată 

8  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Efectuează plăţile reprezentând ajutorul 
comunitar fermierilor care procesează 
producţia proprie pe baza angajamen-
telor depuse 

Divizia Rambursări din cadrul 
Departamentului Contabilitate al 
Agenţiei de Plată 

 

Eliberează licenţe de import pentru pro-
dusele provenite din ţări terţe 

Departamentul Licenţe din cadrul 
Agenţiei de Plată 

12  

4.11. Vin şi băuturi alcoolice 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Înfiinţarea Biroului vin, alcool şi băuturi 
spirtoase 

MAAP  

Elaborarea rezervei naţionale a dreptu-
rilor de plantare  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 12  

Elaborarea inventarului potenţialului de 
producţie de vin  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 36 

Clasificarea varietăţilor de vie destinate 
producţiei de vin şi indicarea varietăţilor 
pe categorii de vinuri  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 12  

Înregistrarea detaliilor fiecărei aplicaţii 
şi rezultatului obţinut (referitor la planu-
rile de conversie şi restructurare)  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 12  

Elaborarea procedurilor de restructura-
re şi conversie a suprafeţelor plantate 
cu vii  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 12  

Înregistrarea tuturor planurilor de re-
structurare şi conversie  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 12  

Participarea la elaborarea registrului 
viticol comunitar  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 36 

Numirea organismului care va răspun-
de de dosarele fermelor şi dosarele de 
producţie  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 1 

Introducerea procedurilor de verificare 
a informaţiilor conţinute în dosarele in-
dividuale de fermă şi producţie  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 6  

Elaborarea, pe baza notificărilor referi-
toare la drepturile emise, a evaluării pe 
plan naţional a producţiei viticole 

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 12  

Asigurarea că suprafeţele care urmea-
ză a fi plantate sau replantate ca culturi 
mixte sunt luate în calcul pentru 
elaborarea evaluării pe plan naţional a 
producţiei, prin aplicarea unui factor de 
conversie adecvat 

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 12  

Asigurarea că ajutorul transferat este 
utilizat efectiv la operaţiunile de restruc-
turare (cu condiţia ca proiectele să fie 
aprobate de Comisie, şi pe suprafeţe 
suplimentare celor deja cultivate)  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 6  

Estimarea producţiei la hectar pentru 
vinurile de masă  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 12  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Recunoaşterea organizaţiilor de produ-
cători  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 6 

Aprobarea fabricilor de vin alcoolizat Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 6  
Desemnarea agenţiilor de intervenţie 
care colectează şi aprobă contractele 
sau declaraţiile referitoare la livrarea vi-
nurilor în vederea distilării şi colectează 
şi aprobă contractele sau declaraţiile 
referitoare la livrarea vinurilor în vede-
rea fortificării  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 6  

Elaborarea (de către Agenţia de Inter-
venţie desemnată) a condiţiilor de apro-
bare a contractelor de livrare încheiate 
între producători şi distilatori  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 6  

Desemnarea organismului (organisme-
lor) responsabil cu controlarea respec-
tării regulilor comunitare  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 3  

Aprobarea distilăriilor care intenţionea-
ză să distileze  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 6  

Elaborarea unei liste a zonelor de pro-
ducţie în care distilarea reprezintă o 
constrângere disproportionată faţă de 
nivelul producţiei  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 3  

Numirea unei (unor) agenţii care să 
monitorizeze respectarea prevederilor 
referitoare la vinurile aromatizate, bău-
turilor pe bază de vinuri aromatizate şi 
cocktail-uri  

MAAP a desemnat Inspecţia de Stat 
pentru Controlul Tehnic al Vinurilor, 
Produselor Viticole şi Băuturilor 
Alcoolice Naturale 

- 

Să aprobe oenologii sau tehnicienii şi 
instalaţiile care vor verifica răşinile 
schimbătoare de ioni  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 3  

Să aprobe oenologii sau tehnicienii şi 
instalaţiile care vor verifica conţinutul 
de fitat de calciu  

Biroul vin, alcool şi băuturi spirtoase 3  

Înfiinţarea Agenţiei de Plăţi MAAP 72 
Aprobarea contractelor de livrare înche-
iate între producători şi un fabricant 
aprobat de vin fortificat  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare 

6  

Încheierea de contracte de stocaj privat 
doar cu producători  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul Juridic 

18  

Colectarea de la producători a declara-
ţiilor prin care se specifică ultima zi a 
valabilităţii contractului de stocaj privat 

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 

 
12  

Plătirea ajutorului pentru stocajul privat 
la cel mult trei luni de la expirarea con-
tractului  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de Exe-
cuţie, Subdepartamentul de Auto-
rizare şi sub-Departamentul de Plăţi  

12  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Colectarea garanţiilor de la producătorii 
care doresc să primească un avans din 
ajutorul pentru stocajul privat  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de Exe-
cuţie, Subdepartamentul de Auto-
rizare şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Acordarea ajutorului pentru stocajul pri-
vat al vinurilor de masă şi a musturilor  

  

Elaborarea formularelor de declaraţie 
pentru specificarea ultimei zile a valabi-
lităţii contractului pentru stocajul privat  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 

3  

Colectarea de la producători a schemei 
de utilizare a musturilor de struguri, a 
musturilor de struguri concentrate şi a 
celor rectificate în vederea primirii aju-
torului  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de 
Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare 

6  

Colectarea unei declaraţii scrise de la 
procesatorii care fac operaţiuni de pro-
cesare la anumite date şi care doresc să
primească ajutorul pentru utilizarea mus-
turilor de struguri, a musturilor de stru-
guri concentrate şi a celor rectificate  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de 
Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare 

6  

Plata ajutorului pentru cantităţile de ma-
terie brută transformată în must de 
struguri concentrat şi must de struguri 
concentrat rectificat  

Agentia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de Exe-
cuţie, Subdepartamentul de Autori-
zare şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Certificarea pe un document oficial că 
distileriile au preluat produsele (pentru 
justificarea transportului acestor produ-
se) 

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 

12  

Colectarea solicitărilor de ajutor de 
distilare  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 

12  

Plata ajutorului de distilare distilatorului 
sau producătorului în cel mult 3 luni de 
la trimiterea solicitării împreună cu do-
cumentele însoţitoare  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de Exe-
cuţie, Subdepartamentul de Autori-
zare şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Plata ajutorului primar distilatorilor în 
cel mult 3 luni de la trimiterea 
informaţiilor despre vinul distilat prin 
distilare opţională  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de Exe-
cuţie, Subdepartamentul de Autori-
zare şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Colectarea notificărilor de la distilatorii 
care doresc să primească ajutorul se-
cundar pentru distilarea opţională  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 

12  



CONVERGENŢE LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE 

 

91 

Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Plata ajutorului secundar distilatorilor 
pentru stocajul alcoolului în cel mult 3 
luni de la încheierea perioadei de stocaj 
(distilare opţională)  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Colectarea cu scopul de aprobare a 
contractelor de livrare încheiate între 
producători şi distilatori  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul Juridic 

12  

Colectarea de la distilatori garanţia 
pentru plata unui avans din ajutorul 
pentru livrare  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Plata avansului la cel mult 3 luni de la 
prezentarea dovezii că garanţia a fost 
depusă (cu condiţia ca contractul de 
livrare să fi fost aprobat)  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Plata ajutorului fabricanţilor de vin alco-
olizat cu condiţia ca aceştia să fi depus 
o garanţie egală cu 120% din ajutor  

  

Eliberarea garanţiei pe baza dovezii ca 
întreaga cantitate de vin fortificat pentru 
distilare indicată în contract sau în 
declaraţie a fost efectiv distilată în peri-
oada de timp permisă  

  

Colectarea aplicaţiilor pentru ajutor 
pentru diferite operaţiuni de distilare 
atunci când acestea sunt efectuate în 
respectivul stat membru, iar contractul 
a fost aprobat în alt stat membru  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de 
Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare şi Departamentul Juridic 

 

Plata ajutorului în cel mult 3 luni de la 
trimiterea solicitării şi a documentelor 
însoţitoare  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Recuperarea ajutorului plătit producăto-
rului sau distilatorului care nu înde-
plineşte condiţiile pentru distilare  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Colectarea garanţiei de ofertare   
În cazuri de forţă majoră recunoscute, 
luarea măsurilor necesare în circum-
stanţele date  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 

12  

Colectarea cererilor de ofertare de la 
ofertanţii care doresc să fie eligibili  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Notificarea în scris a ofertanţilor despre 
decizia care s-a luat în cazul ofertelor 
respective (referitor la ofertele de cum-
părare a alcoolului pus în vânzare de 
Agenţia de Plăţi) 

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Intervenţie şi Departamentul de 
Execuţie, Subdepartamentul de 
Autorizare  

12  

Emiterea unui ordin de transport (de la 
depozitele Agenţiei de Plăţi) pe baza do-
vezii că s-a achitat cantitatea respectivă 

  

Convenirea asupra unui orar al transpor-
tării alcoolului de către ofertantul câşti-
gător (de la depozitele Agenţiei de Plăţi)

  

Să colecteze cele două garanţii depuse 
în favoarea sa de ofertantul câştigător: 
una pentru asigurarea că alcoolul este 
exportat în perioada de timp admisă şi 
cealaltă, care constituie o garanţie de 
performanţă  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Subdepartamentul de Plăţi 

12  

Înainte de transportarea alcoolului, pre-
luarea, de faţă cu ofertantul câştigător a 
unui eşantion de referinţă şi analizarea 
acestuia pentru verificarea tăriei al-
coolice, exprimată în % vol. 

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12  

Furnizarea de eşantioane tuturor părţi-
lor interesate din alcoolul destinat vân-
zării până la data finală a trimiterii ofer-
telor contra sumei de 2 euro/l  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12 

Furnizarea de eşantioane tuturor părţi-
lor interesate din alcoolul destinat vân-
zării sau din alcoolul propus, contra su-
mei de 10 euro/l, în cantităţi care să nu 
depăşească 5 l/vat  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12 

Elaborarea de măsuri prin care să se 
verifice că preţul minim plătit efectiv 
pentru vinul distilat este de 
1,34/%vol./hl euro  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12 

Realizarea de controale reprezentative 
asupra cantităţilor de vin menţionate în 
contractele încheiate între producători 
şi distilatori  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12  

Supravegherea oficială a transformării 
vinurilor în vinuri alcoolizate  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12 

Supravegherea operaţiunilor de dena-
turare şi/sau marcare a alcoolului  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Realizarea de controale fizice asupra 
cantităţilor de alcool transportate, veri-
ficarea frecventă a utilizării alcoolului 
(cel puţin o dată pe lună), verificarea 
conturilor, a registrelor, a procedurilor şi 
stocurilor  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12 

Verificarea cel puţin o dată la două luni 
a operaţiunilor de denaturare a alcoolu-
lui (dacă cantitatea de combustibil adă-
ugată cantităţii de alcool la 100% este 
de 1:100) 

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de In-
tervenţie şi Departamentul de Execu-
ţie, Subdepartamentul de Autorizare 
şi Departamentul de Control Tehnic 

12 

Emiterea de licenţe de import şi export Iniţiere de către MAAP, Agenţia de 
Plăţi, Departamentul de Dezvoltare, 
Subdepartamentul de Restituţii la Ex-
port, Licenţe de Import Export şi De-
partamentul de Execuţie, Subdepar-
tamentul de Autorizare  

12 
 
 
 
 

12 
Autorizarea unui organism oficial care 
să certifice că produsele exportate res-
pectă standardele de calitate comuni-
tare  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Restituţii la Export, Licenţe de Import 
Export şi Departamentul de Execuţie, 
Subdepartamentul de Autorizare şi 
Departamentul de Control Tehnic şi 
Subdepartamentul de Plăţi 

3  

Acordarea de restituţii la export  Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Restituţii la Export, Licenţe de Import 
Export şi Departamentul de Execuţie, 
Subdepartamentul de Autorizare şi 
Departamentul de Control Tehnic şi 
Subdepartamentul de Plăţi 

 

Eliberarea garanţiei de export pentru 
fiecare cantitate de alcool care a fost 
exportată în perioada de timp admisă 

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul de 
Restituţii la Export, Licenţe de Import 
Export şi Departamentul de Execuţie, 
Subdepartamentul de Autorizare şi 
Departamentul de Control Tehnic şi 
Subdepartamentul de Plăţi 

 

Informarea Comisiei despre distilare 
(cantităţi de vin, de alcool, tip de distila-
re), stocaj privat (cantităţi stocate, va-
loarea totală a ajutorului, cantităţi de 
musturi prelucrate, număr de producă-
tori care au primit ajutorul)  

Agenţia de Plăţi, Departamentul de 
Dezvoltare, Subdepartamentul 
Comunicaţii 

3  

Elaborarea de reguli care să asigure ca 
testele analitice si organoleptice sunt 
realizate sistematic la toate vinurile de 
calitate produse pe teritoriul statului 
respective  

Oficiul Naţional pentru Denumiri de 
Origine a Vinurilor şi altor Produse 
Viticole 

12  
 

Recunoaşterea unui comitet de degus-
tare 
 

Oficiul Naţional pentru Denumiri de 
Origine a Vinurilor şi altor Produse 
Viticole 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Culegerea de date referitoare la 
cantităţile de vin de calitate declasate  
 

Oficiul Naţional pentru Denumiri de 
Origine a Vinurilor şi altor Produse 
Viticole 

 

Emiterea de autorizaţii pentru utilizarea 
zahărului uscat pentru îndulcire  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

3  
 

Răspundă de verificarea registrelor ca-
re să conţină notificări relative la îmbo-
găţire, acidifiere şi deacidifiere a vinu-
rilor  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Stabilirea de limite de timp adecvate şi 
a condiţiilor de control pentru aplicarea 
îmbogăţirii vinurilor  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

3  
 

Colecteze notificări de la persoanele 
fizice sau juridice care intenţionează să 
facă operaţiuni de îndulcire  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

 

Desemneze oficiali care să identifice 
produsul, să-i certifice originea în do-
cumentul de însoţire, şi care să realize-
ze controale relevante asupra produse-
lor şi asupra parcursului acestora  

Oficiul Naţional pentru Denumiri de 
Origine a Vinurilor şi altor Produse 
Viticole 

 

Interzicerea plantării de vii din varietă-
ţile clasificate ca fiind destinate produc-
ţiei de vin până la 31 iulie 2010 

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

12  

Impunerea de sancţiuni administrative 
dacă plantarea este ilegală 

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

3  

Să acorde noi drepturi de plantare în 
anumite condiţii  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Acordarea de drepturi de replantare 
producătorilor care au defrişat o supra-
faţă cultivată cu vie  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Determinarea perioadei în care un pro-
ducător poate obţine drepturi de replan-
tare  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

3  

Verifică dacă noile drepturi de plantare 
(în scop de consolidare a terenurilor) 
nu au fost acordate pentru o suprafaţă 
(de cultură pură) mai mare de 105% 

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

12  

Înregistrarea situaţiilor în care noile 
drepturi de plantare sunt acordate pen-
tru experimentarea creşterii viei  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Înregistrarea situaţiilor în care noile 
drepturi de plantare sunt acordate pen-
tru producerea de altoi  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Înregistrarea situaţiilor în care noile 
drepturi de plantare sunt acordate pen-
tru consum familial  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Aplicarea unui sistem adecvat de moni-
torizare a prohibiţiei la comercializarea 
produselor viticole obţinute din cele trei 
excepţii prezentate mai sus  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

12  

Monitorizarea plantărilor şi defrişărilor 
suprafeţelor plantate cu vii  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

12  

Înregistrarea transferurilor de drepturi 
de replantare de la o fermă la alta  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

12  

Ţinerea de evidenţe în ceea ce priveşte 
rezervele 

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Luarea măsurilor necesare permiterii 
autorităţii (responsabile cu aplicarea şi 
monitorizarea regulilor referitoare la 
cultivarea viei) să aibă acces la infor-
maţii (prin lege, autorităţile de control 
trebuie să aibă acces la dosarele fer-
mei şi la cele de producţie şi să fie au-
torizate să facă controale fizice ale su-
prafeţelor cultivate cu vie) 

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

12  

Elaborarea modelelor pentru declaraţii-
le de recoltă şi stoc  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6 

Adoptarea măsurilor de control care să 
asigure corectitudinea declaraţiilor de 
recoltă şi stoc  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Estimarea producţiei la hectar pentru 
vinurile de masă  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

12  

Eliberarea licenţelor de plantare şi re-
plantare a viilor în scopul controlului 
evoluţiei plantărilor (pe baza notificărilor 
trimise de cultivatori)  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Colectarea în fiecare an a declaraţiei 
de stoc  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

6  

Elaborarea procedurilor de abandonare 
a suprafeţelor cultivate cu vii  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

12  

Determinarea nivelului primei pentru 
abandonarea suprafeţelor cultivate cu 
vie  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

3  

Adoptarea de reguli detaliate pentru 
acordarea ajutorului pentru utilizarea 
mustului la creşterea tăriei alcoolice a 
produselor viticole  

Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic al Vinurilor, Produselor Viti-
cole şi Băuturilor Alcoolice Naturale 

3  

Stabilirea de reguli pentru contractele şi 
declaraţiile referitoare la transformarea 
vinurilor în vinuri fortificate  

 6  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Autorizarea unui organism oficial care 
să certifice că produsele exportate res-
pectă standardele de calitate comuni-
tare  

 12  

4.12. Zahăr 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Agenţia de Plăţi - Sistemul de stocare - 
Impune o cotizaţie de stocare fiecărui 
fabricant de zahăr  

Departamentul de Dezvoltare 
 

12  

Colectează cotizaţia de stocare de la 
fiecare fabricant pentru zahărul alb, za-
hărul brut şi siropuri produse şi comer-
cializat în cadrul cotei maxime primite 

Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi  
 

6  

Decide să colecteze cotizaţia de stoca-
re de la ultima unitate unde este vândut 
zahărul atunci când zahărul brut produs 
de o unitate se intenţionează să fie 
rafinat de către altă unitate stabilită în 
acelaşi stat membru 

Departamentul Dezvoltare 1  

Colectează cotizaţia de la fiecare im-
portator de zahăr preferenţial care este 
comercializat în stare naturală şi de la 
fiecare rafinator de zahăr preferenţial 
importat  

Departamentul Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 
 

6  

Rambursează la o rată fixă costurile de 
stocare pentru zahăr alb, zahăr brut, 
siropuri obţinute înainte de cristalizare, 
siropuri obţinute prin dizolvarea zahăru-
lui cristalizat fabricat din sfeclă de za-
hăr sau trestie recoltată în Comunitate 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

12  

Aprobă fiecare fabricant de zahăr pu-
dră, cubic sau cristalizat sau fiecare co-
merciant, aprobare necesară pentru a 
primi rambursarea lunară 

Departamentul Legislativ 1  

Aprobă depozitele în care se depozi-
tează zahărul 

Departamentul Control Tehnic 12  

Recunoaşte fiecare persoană îndreptă-
ţită să primească rambursarea cheltuie-
lilor de stocare din alt stat membru de-
cât cel de producţie la cererea acestei 
persoane 

Departamentul Legislativ 1  

Aprobă temporar ultimul depozit atunci 
când din motive de forţă majoră zahărul 
sau siropurile au fost transferate dintr-
un depozit aprobat într-un depozit 
neaprobat 

Departamentul Control Tehnic 
 

1  

Alege metoda de conversie în calcula-
rea rambursării şi cotizaţiei de depozi-
tare pentru zahărul brut 

Departamentul de Dezvoltare 1  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Alege metoda pe baza conţinutului de 
zahăr extras în calcularea rambursării 
şi a cotizaţiei de depozitare pentru siro-
puri obţinute înaintea etapei de cristali-
zare 

Departamentul de Dezvoltare 1  

În cazul în care orice persoană îndrep-
tăţită să primească rambursarea, depo-
zitează în acelaşi timp şi în acelaşi de-
pozit, zahăr eligibil cu zahăr neeligibil 
pune zahărul respectiv sub control va-
mal sau sub un control administrativ 
pentru siguranţă  

Departamentul Dezvoltare 
 

1  

Stabileşte pentru o lună dată şi cel târ-
ziu a 20-a zi a celei de-a doua luni pen-
tru fiecare persoană îndreptăţită să pri-
mească rambursarea sau să plătească 
cotizaţia valoarea totală a rambursărilor 
şi cotizaţiei 

Departamentul de Dezvoltare 1  

Întârzie plata rambursărilor cotizaţiei de 
stocare dacă persoana îndreptăţită să 
primească rambursarea nu respectă 
limita comunicărilor 

Departamentul Dezvoltare 1  

Tratează un depozit închiriat deţinut de 
alt proprietar sau de un proprietar al 
sediului de depozitare industrială, ca 
prim depozit al fabricantului 

Departamentul Dezvoltare 1  

Stabileşte toate măsurile de control 
privind rambursarea costurilor de 
stocare 

Departamentul Tehnic de Control 
Departamentul Execuţie, Divizia 
Antifraudă, Departamentul Legislativ

12  

Primeşte o copie a contractului semnat 
indicând parte a obligaţiilor de a menţi-
ne stocurile minime transferate şi dura-
ta transferului cel târziu a 30-a zi înain-
te ca transferul obligaţiilor de depozita-
re să devină efective 

Departamentul Legislativ, 
Departamentul Execuţie, Divizia 
Ordonanţare 

1  

Este de acord cu măsurile de control 
privind stocurile minime când procesa-
torul este situat în alt stat membru 

Departmentul Tehnic de Control, 
Departamentul Execuţie, Divizia 
Antifraudă, Departamentul Legislativ

6  

Recunoaşte un caz de forţă majoră 
când o persoană care are obligaţia de a 
menţine stocuri minime justifică ne-
respectarea acestor obligaţii  

Departamentul Legislativ 1  

Ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura respectarea sistemului de sto-
curi minime 

Departamentul de Dezvoltare 12  

Colectarea cotizaţiilor de producţie Departamentul de Dezvoltare, 
Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

12  

Achiziţionează la intervenţie zahăr alb 
şi brut care a fost fabricat din sfeclă sau 
trestie recoltate în Comunitate 

Agenţia de Plăţi 12  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Primeşte ofertele pentru intervenţie  Departamentul Execuţie, Divizia 
Ordonanţare 

1  

Aprobă depozitele pentru achiziţionarea 
zahărului la intervenţie  

Departamentul Tehnic de Control 12  

Încheie un contract de depozitare cu 
vânzătorul după acceptarea ofertei la 
intervenţie 

Departamentul Legislativ 1  

Poate impune condiţii adiţionale pentru 
acordarea aprobării comercianţilor spe-
cializaţi de zahăr  

Departamentul Tehnic de Control 1  

Anunţă în scris persoana interesată în 
acordarea, reînnoirea sau retragerea 
aprobării comercianţilor specializaţi de 
zahăr după ce a fost anunţată Comisia 

Departamentul Legislativ, Departa-
mentul de Comunicare cu Comisia 

1  

Cere mai multe informaţii în afara celor 
indicate în oferta pentru intervenţie  

Departamentul Execuţie, Divizia 
Ordonanţare 

1  

Examinează oferta şi o acceptă sau o 
respinge  

Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare 

1  

Face o plată provizorie la o valoare sta-
bilită pe baza informaţiilor conţinute în 
oferta şi a preţului de achiziţionare în 
timp de 8 săptămâni de la data la care 
este făcută ofertă (plata provizorie este 
subiectul unei garanţii depuse de vânză-
tor egală cu 5% din valoarea în cauză) 

Departamentul Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 
 

3  

Face plăţile finale după stabilirea greu-
tăţii şi a rezultatelor finale ale eşantioa-
nelor de analiză 

Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

3  

Plăteşte vânzătorului în completarea 
preţului de intervenţie o valoare egală 
cu cotizaţia deja plătită pentru zahărul 
în cauză  

Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

3  

Selectează mijloacele de transport ale 
zahărului cumpărat la intervenţie de la 
siloz sau depozit  

Departamentul de Dezvoltare, 
Divizia Intervenţie 

1  

Elaborează cerinţe privind tipurile de 
ambalaj pentru zahărul livrat 

Departamentul de Dezvoltare, 
Divizia Intervenţie 

1  

Suportă costurile acestor tipuri de 
ambalaje 

Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Departamentul 
Financiar, Divizia Plăţi 

1  

Acceptă livrarea zahărului în alte tipuri 
de ambalaje specificate, dar nu va 
suporta costurile ambalajelor  

Departamentul de Dezvoltare 
Divizia Intervenţie 

1  

Este de acord cu vânzătorul sau 
aprobă experţii care iau eşantioanele 
de analiză 

Departamentul Tehnic de Control 6  

Aprobă laboratoarele de analiză  Departamentul Tehnic de Control 12  
Vânzarea la licitaţie a zahărului de că-
tre Agenţia de Plăţi - elaborează invita-
ţia la licitaţie  

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare 

2  

Redactează invitaţia la licitaţie, publică 
invitaţia la licitaţie 

Agenţia de Plăţi 2  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Face unele aranjamente pentru a per-
mite părţilor interesate să examineze 
zahărul oferit spre vânzare 

Departamentul Tehnic de Control 1  

Stabileşte criteriile de alegere a institu-
ţiei care dă garanţia pentru licitaţie  

Departamentul Financiar  2  

Anunţă Comisia asupra tipurilor institu-
ţiilor autorizate să dea garanţia şi crite-
riile folosite  

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

1  

Anunţă toţi ofertanţii asupra rezultatului 
participării lor în procedura de licitaţie  

Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare 

1  

Este de acord cu contractul de depozi-
tare încheiat între ofertantul câştigător 
şi depozitul unde va fi depozitat zahărul 
vândut 

Departamentul Legislativ 12  

Poate prevedea o perioadă mai lungă 
pentru mutarea unor loturi particulare 
din depozit 

Departamentul de Dezvoltare, 
Divizia Intervenţie 

1  

Determină în caz de forţă majoră măsu-
rile necesare în concordanţă cu cir-
cumstanţele invocate de ofertantul câş-
tigător 

Departamentul de Dezvoltare, 
Divizia Intervenţie 

1  

Eliberează ordinul de mutare din depo-
zit al zahărului cumpărat de ofertantul 
câştigător  

Departamentul Legislativ 1  

Determină împreună cu ofertantul câşti-
gător etapele de transfer ale proprietăţii 

Departamentul Legislativ 1  

Restituţii la export - Stabileşte un anunţ 
de invitaţie la licitaţie pentru a determi-
na cotizaţia şi/sau restituţiile la export 
pentru zahărul alb. Poate publica 
anunţul indicând termenii invitaţiei la 
licitaţie.  

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare, 
Subdivizia Restituţii la Export şi 
Licenţe Import-Export 

3  

Primeşte ofertele la licitaţie pentru a 
determina cotizaţia şi/sau restituţiile la 
export pentru zahărul alb 

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare, 
Subdivizia Restituţii la Export şi 
Licenţe Import-Export 

1  

Stabileşte criteriile privind garanţia 
depusă de ofertanţi  

Departamentul Legislativ 1  

Examinează ofertele privind cotizaţia 
şi/sau restituţiile la export  

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare, 
Subdivizia Restituţii la Export şi 
Licenţe Import-Export 

1  

Respinge oferta când valoarea restitu-
ţiei din ofertă depăşeşte valoarea ma-
ximă fixată 

Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Subdivizia Restituţii la 
Export Licenţe Import-Export 

1  

Fixează restituţia la export la o valoare 
egală cu cea din ofertă în discuţie dacă 
restituţia din ofertă nu depăşeşte valoa-
rea maximă 

Departamentul de Execuţie, Divizia 
Ordonanţare, Subdivizia Restituţii la 
Export Licenţe Import-Export 

1  

Anunţă ofertanţii asupra rezultatelor 
participării lor la licitaţie, trimite ofertan-
ţilor câştigători o declaraţie de înştiinţa-
re prin care li se comunică faptul că au 
câştigat licitaţia 

Departamentul de Execuţie  
Departamentul Ordonanţare 
Subdivizia Restituţii la Export 
Licenţe Import-Export 

1  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Extinde valabilitatea licenţei de export 
la cererea scrisă a deţinătorului de li-
cenţă 

Departamentul de Execuţie, Departa-
mentul Ordonanţare, Subdivizia Res-
tituţii la Export Licenţe Import-Export 

1  

Informează Comisia cât de repede po-
sibil asupra cantităţilor de zahăr pentru 
care a fost făcută o ajustare în cazul 
modificării preţului de intervenţie sau 
stabilirii unei noi valori a taxei de 
depozitare 

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

1  

Importul melasei - Primeşte cererea im-
portatorului de melasă de a avea preţul 
CIF la import convertit în melasă de ca-
litate standard aplicată pentru a stabili 
taxa vamală adiţională 
Primeşte de la importatorul de melasă 
următoarele evidenţe: contractul de 
cumpărare, contractul de asigurare, 
factura de plată, contractul de trans-
port, certificatul de origine, nota de pla-
tă a încărcăturii timp de 30 de zile de la 
data la care declaraţia de import a fost 
acceptată. Poate cere orice alte infor-
maţii şi documente în sprijinul cererii. 
Acceptă cererea. Respinge cererea şi 
garanţia va fi pierdută 

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare, 
Subdivizia Restituţii la Export şi 
Licenţe Import-Export 

1  

Informează Comisia în fiecare săptă-
mână privind săptămâna precedentă 
despre importurile rezultate din accep-
tarea cererilor 

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

1  

Primeşte de la importatorii de melasa 
pentru a obţine beneficii preferenţiale o 
declaraţie de liberă circulaţie incluzând 
o cerere  

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare, 
Subdivizia Restituţii la Export şi 
Licenţe Import-Export  

1  

Anunţă Comisia asupra cererilor pentru 
a le scoate din cotele tarifare de import

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

1  

Garantează importatorilor de melasă 
accesul egal şi continuu la cota de im-
port dacă balanţa volumului de cote 
permite acest lucru  

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare, 
Subdivizia Restituţii la Export şi 
Licenţe Import-Export 

1  

Primeşte cererea importatorului de me-
lasă de a avea preţul CIF la import con-
vertit în melasă de calitatea standard a-
plicată pentru a stabili taxa vamală adi-
ţională 
Primeşte de la importatorul de melasă 
următoarele evidenţe: contractul de 
cumpărare, contractul de asigurare, 
factura de plată, contractul de trans-
port, certificatul de origine, nota de pla-
tă a încărcăturii timp de 30 de zile de la 
data la care declaraţia de import a fost 
acceptată. Poate cere orice alte infor-
maţii şi documente în sprijinul cererii. 
Acceptă cererea. Respinge cererea şi 
garanţia va fi pierdută 

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare, 
Subdivizia Restituţii la Export şi 
Licenţe Import-Export 

1  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Informează Comisia în fiecare săptă-
mână privind săptămâna precedentă 
despre importurile rezultate din 
acceptarea cererilor  

Departamentul de Comunicare cu 
Comisia 

6  

Restituţii de producţie pentru unele pro-
duse din zahăr folosite în industria chi-
mică. Acordă restituţii de producţie la 
unele produse de zahăr folosite în in-
dustria chimică  

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare 

6  

Acordă restituţii numai dacă controlul 
vamal sau inspecţia administrativă o-
ferind garanţii echivalente, asigură că 
produsele de bază sunt folosite în sco-
pul specificat  

Departamentul de Execuţie, 
Departamentul Ordonanţare 

6  

Transferă cotele A şi B între unităţi 
luând în consideraţie interesul fiecăreia 
din părţile interesate şi în particular 
acelea ale producătorilor de sfeclă şi de 
trestie de zahăr 

MAAP - Biroul zahăr  
 

18  

Reduce cotele A şi B ale fiecărei unităţi 
producătoare de zahăr sau de izoglu-
coza şi cantităţile retrase vor fi alocate 
uneia sau mai multor unităţi indiferent 
dacă au fost sau nu în posesia unei cote 

Biroul zahăr 18  

Alocă o cotă A şi B fiecărei unităţi pro-
ducătoare de zahăr sau de izoglucoză  

Biroul zahăr 18  

Alocă unităţilor rezultate din fuziunea 
unor unităţi producătoare de zahăr o 
cotă A şi o cotă B egală cu suma cote-
lor A şi suma cotelor B alocate înainte 
de fuziune  

Biroul zahăr 18  

Alocă unităţii cesionare în cazul cesio-
nării unităţii producătoare de zahăr co-
tele A şi B a unităţii cesionate 

Biroul zahăr 18  

Alocă cotele A şi B în funcţie de propor-
ţia de producţie de zahăr absorbită în 
cazul în care există mai multe unităţi 
cesionare  

Biroul zahăr 18  

Reduce cotele A şi B ale unităţii cesio-
nate în cazul cesionării unei fabrici de 
zahăr  

Biroul zahăr 18  

Cresc cotele A şi B ale unităţii producă-
toare de zahăr care cumpără fabrica de 
zahăr  

Biroul zahăr 18  

Alocă în caz de închidere a unei unităţi 
producătoare de zahăr partea de cotă 
implicată corespunzătoare în acest caz 

Biroul zahăr 18  

Verifică faptul că zahărul decis a fi vân-
dut pe pieţe forward a fost produs ca 
zahăr B sau C  

Biroul zahăr 18 
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Execută verificări periodice privind con-
formitatea cu prevederile comunitare 
relevante ale prevederilor adoptate la 
nivel profesional privind în special cum-
părarea şi plata sfeclei  

Biroul zahăr 18  

Comunică cu Comisia rezultatele verifi-
cărilor înainte de data de 30 iunie a fie-
cărui an  

MAAP 6  

Trimite acordurile interprofesionale şi 
contractele la Comisie  

MAAP 1  

Poate lua măsurile necesare pentru a 
proteja interesul cumpărătorilor şi vân-
zătorilor de sfeclă în cazul în care nu 
există acorduri interprofesionale, infor-
mează Comisia asupra măsurilor luate 

MAAP 6  

4.13. Flori 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Desemnează Agenţia de Plată MAAP 72 
Stabileşte procedura de licitaţie a proiec-
telor ce vor fi finanţate de către Comu-
nitate care au ca scop măsuri de creş-
tere a consumului de produse floricole 

Departamentul Dezvoltare din 
cadrul Agenţiei de Plată 

8  

Elaborează formatul cererii pentru fi-
nanţarea măsurilor de creştere a con-
sumului şi a contractelor ce se vor în-
cheia între beneficiarii acestor finanţări 
şi Agenţia de Plată, precum şi procedu-
ra de depunere a acestora 

Departamentul Dezvoltare din 
cadrul Agenţiei de Plată 

8  

Determină procedurile de control Departamentul Dezvoltare din 
cadrul Agenţiei de Plată 

8  

Primeşte cererile pentru contribuţia co-
munitară sub formă de proiecte imple-
mentate de grupuri de operatori pentru 
o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani care 
au ca scop stimularea consumului 

Divizia Autorizare din Departamen-
tul Execuţie din Agenţia de Plată  

6  

Verifică veridicitatea informaţiilor oferite 
în cereri, întocmeşte o listă a măsurilor 
selectate şi o înaintează Comisiei 

Divizia Autorizare din Departamen-
tul Execuţie din Agenţia de Plată 

6  

Încheie contracte cu persoanele care 
au depus cereri şi trimit o copie la 
Comisie 

Departamentul de Execuţie din 
cadrul Agenţiei de Plată 

6  

Primeşte garanţiile egale cu 15% din 
contribuţia financiară 

Divizia Autorizări din Departamentul 
Execuţie din cadrul Agenţiei de Plată

6  

Efectuează plăţile ce reprezintă 
contribuţia financiară în trei luni de la 
primirea cererilor 

Divizia Rambursări din Departamen-
tul Contabilitate al Agenţiei de Plată 

6  

Efectuează verificările tehnice, adminis-
trative şi contabile a persoanelor care 
s-au încheiat contracte 

Departamentul Control Tehnic din 
cadrul Agenţiei de Plată  

12  
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Sarcinile care rezultă din acquis-ul 
comunitar 

Construcţia instituţională 
necesară în România 

Timp minim de 
pregătire 

Alege un organism independent pentru 
a face evaluarea tehnică în ultimul an 
de derulare a proiectului 

Departamentul de Control Tehnic 
din cadrul Agenţiei de Plată  

 

Inspectează produsele expuse în vede-
rea vânzării, oferite spre vânzare, livra-
te sau comercializate în alt mod 

Departamentul Control Tehnic din 
cadrul Agenţiei de Plată  

12  

4.14. Viermi de mătase 
Sarcinile care rezultă din acquis-ul 

comunitar 
Construcţia instituţională 

necesară în România 
Timp minim de 

pregătire 
Aprobă organisme publice sau private 
care livrează cutii de ouă crescătorilor 
şi primesc gogoşile de la aceştia speci-
ficând în conturile lor numărul de cutii 
livrate, numele crescătorului căruia i-au 
fost livrate cutiile, data livrării precum şi 
cantitatea de gogoşi primite, numele 
crescătorului data primirii 

MAAP, Biroul alte PAC 6  

Desemnarea Agenţiei de Plată MAAP 72 
Elaborează formularele de cereri de so-
licitare a ajutorului pentru viermii de mă-
tase care includ numele, adresa şi sem-
nătura părţii care completează cererea, 
numărul de cutii cu ouă folosite, cantita-
tea de gogoşi livrată, locul unde sunt de-
pozitate gogoşile produse, precum şi 
numele şi adresa cumpărătorului 

Agenţia de Plată, Departamentul 
Dezvoltare  

6  

Elaborează formatul atestatelor care se 
vor elibera de către organismele apro-
bate către crescători în 40 de zile de la 
livrarea cutiilor cu ouă specificând nu-
mele şi adresa crescătorului, numărul 
de cutii livrate şi data livrării şi eliberea-
ză un alt atestat în 40 de zile de la pri-
mirea gogoşilor, data recepţiei, precum 
şi numele crescătorului 

Agenţia de Plată, Departamentul 
Dezvoltare 

6  

Stabileşte procedurile de control admi-
nistrativ pentru a se asigura că produc-
ţia pentru care se solicită ajutorul înde-
plineşte condiţiile cerute  

Agenţia de Plată, Departamentul 
Dezvoltare 

6  

Supune controlului administrativ cereri-
le de solicitare a ajutorului 

Agenţia de Plată, Divizia Autorizări 
din Departamentul Execuţie  

12  

Supune controlului “persoanele aproba-
te” verificând dacă conturile sunt con-
forme cu atestatele eliberate 

Agenţia de Plată, Departamentul de 
Control Tehnic 

6  

Plăteşte ajutoarele crescătorilor în pa-
tru luni de la data semnării solicitării de 
ajutor 

Agenţia de Plată, Divizia 
Rambursări din Departamentul 
Contabilitate 

6 
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