
HOTARARE   Nr. 710 din  4 iulie 2007 
privind implementarea Programului de furnizare a produselor alimentare catre persoanele 

defavorizate din Romania, cu finantare din Fondul European de Garantare Agricola, 
aferenta exercitiului financiar al anului 2007 

 
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI 
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 471 din 12 iulie 2007 
 
    Avand in vedere prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre 
Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, 
Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, 
Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat 
al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica 
Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, 
Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord 
(state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea 
Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la 
Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum si prevederile art. 2, 4 si 5 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate 
finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a 
fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 492/2006, 
    in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ART. 1 
    Prezenta hotarare asigura implementarea Programului de furnizare a produselor 
alimentare catre persoanele defavorizate din Romania, cu finantare din Fondul European 
de Garantare Agricola, aferenta exercitiului financiar al anului 2007. 
    ART. 2 
    In intelesul prezentei hotarari, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii: 
    a) persoane defavorizate - persoanele fizice, familiile, grupurile de persoane si 
comunitatile a caror dependenta sociala si financiara este recunoscuta pe baza criteriilor de 
eligibilitate adoptate de autoritatile competente si care sunt evaluate pe baza criteriilor 
utilizate de organizatii caritabile, aprobate de catre autoritatile competente, in conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 3.149/92 de stabilire a normelor detaliate privind furnizarea de 
alimente din stocurile de interventie in beneficiul persoanelor celor mai defavorizate din 
Comunitate, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 313 din 30 octombrie 
1992, modificat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 3.550/1992, Regulamentul Comisiei 
(CE) nr. 2.826/1993, Regulamentul Comisiei (CE) 267/1996, Regulamentul Comisiei (CE) 
nr. 2.760/1999, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.098/2001, Regulamentul Comisiei (CE) 
nr. 1.921/2002, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.339/2003, Regulamentul Comisiei (CE) 
nr. 1.903/2004, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 537/2005, Regulamentul Comisiei (CE) 
nr. 1.608/2005 si Regulamentul Comisiei (CE) nr. 133/2006; 
    b) persoane aflate in situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala - 
persoanele beneficiare de masuri de asistenta sociala, respectiv prestatii si servicii sociale, 
in conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta 



sociala si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
    c) organizatii caritabile - organizatii care desfasoara activitati umanitare si acorda 
servicii sociale definite in conformitate cu prevederile legislatiei speciale; 
    d) beneficiari finali ai Programului - organizatiile caritabile selectate pentru a distribui 
produsele alimentare; 
    e) beneficiari - persoanele, familiile, grupurile de persoane si comunitatile eligibile 
pentru a primi ajutoare sub forma de produse alimentare; 
    f) Program - Programul de furnizare a produselor alimentare catre persoanele 
defavorizate din Romania, cu finantare din Fondul European de Garantare Agricola, 
aferenta exercitiului financiar al anului 2007; 
    g) cheltuielile legate de implementarea Programului - reprezinta pana la 4% din 
valoarea totala a Programului pentru transportul produselor alimentare finite si pana la 1% 
din valoarea totala a Programului pentru acoperirea cheltuielilor administrative si de 
transport ale organizatiilor caritabile. 
    ART. 3 
    (1) Cheltuielile legate de implementarea Programului se suporta din Fondul European 
de Garantare Agricola. 
    (2) Prefinantarea cheltuielilor pentru implementare se asigura din prevederile bugetare 
aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2007. 
    ART. 4 
    Atributiile autoritatilor si institutiilor publice cu responsabilitati in derularea 
Programului sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
    ART. 5 
    Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati si Interventie pentru 
Agricultura, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Internelor si 
Reformei Administrative vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
    ART. 6 
    Prezenta hotarare asigura implementarea prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) 
nr. 306/2007, care modifica Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.539/2006 de adoptare a 
planului privind atribuirea catre statele membre de resurse aferente exercitiului bugetar 
2007 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de interventie pentru 
persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L 81 din 22 martie 2007. 
 
                  PRIM-MINISTRU 
             CALIN POPESCU-TARICEANU 
 
                       Contrasemneaza: 
                       Ministrul muncii, 
                       familiei si egalitatii de sanse, 
                       Paul Pacuraru 
 
                       Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, 
                       Decebal Traian Remes 
 
                       p. Ministrul internelor 



                       si reformei administrative, 
                       Liviu Radu, 
                       secretar de stat 
 
                       Ministrul economiei si finantelor, 
                       Varujan Vosganian 
 
    Bucuresti, 4 iulie 2007. 
    Nr. 710. 
 
    ANEXA 1 
 
                              ATRIBUTIILE 
autoritatilor si institutiilor publice cu responsabilitati in derularea Programului de furnizare 
a produselor alimentare catre persoanele defavorizate din Romania, cu finantare din 
Fondul European de Garantare Agricola, aferenta exercitiului financiar al anului 2007 
 
    ART. 1 
    Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, denumit in continuare MMFES, are 
urmatoarele atributii: 
    a) stabileste criteriile de eligibilitate in vederea identificarii persoanelor defavorizate, 
beneficiare ale Programului, respectiv: 
    1. beneficiarii de venit minim garantat; 
    2. pensionarii agricultori; 
    3. persoanele asistate in centre rezidentiale sau inregistrate ca beneficiare de masa la 
cantinele de ajutor social infiintate conform Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor 
social; 
    b) identifica persoanele beneficiare ale Programului si pune la dispozitia organizatiei 
caritabile nominalizate informatiile respective, cu ajutorul structurilor deconcentrate ale 
MMFES din teritoriu. 
    ART. 2 
    Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, are 
urmatoarele atributii: 
    a) coordoneaza si monitorizeaza implementarea Programului prin Agentia de Plati si 
Interventie pentru Agricultura; 
    b) informeaza Comisia Europeana, cel mai tarziu pana la data de 15 februarie a fiecarui 
an, asupra intentiei de participare a Romaniei la Program, a carui implementare incepe la 
data de 1 octombrie si se incheie la data de 31 decembrie a anului urmator; 
    c) notifica Comisiei Europene la 31 mai cel tarziu informatii privind: 
    1. cantitatile din fiecare tip de produs, exprimate in tone, necesare pentru indeplinirea 
programului pe teritoriul Romaniei pentru anul financiar respectiv; 
    2. forma in care se vor distribui produsele catre beneficiari; 
    3. categoriile de persoane considerate defavorizate; 
    d) notifica Comisiei Europene, in timp util si inainte de inceperea perioadei de 
implementare, documentatia de atribuire a contractelor folosita pentru a repartiza diferitele 
modalitati de aprovizionare din stocurile de interventie si de mobilizare pe piata, transmisa 
de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ca organism de implementare a 
Programului; 



    e) transmite Comisiei Europene numele organizatiei de caritate, autorizata de MMFES, 
care participa la Program; 
    f) in timpul perioadei de indeplinire a Programului, informeaza Comisia cu privire la 
orice modificari previzibile ale cheltuielilor care pot surveni la punerea in aplicare a 
Programului; 
    g) asigura fondurile necesare finantarii tuturor cheltuielilor legate de implementarea 
Programului.  
    ART. 3 
    Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, ca institutie publica aflata in 
subordinea MADR, este responsabila cu gestionarea Programului si are urmatoarele 
atributii si responsabilitati privind: 
    a) implementarea Programului, dupa cum urmeaza: 
    1. intocmeste si publica ofertele de licitare pentru selectarea ofertantilor, cu respectarea 
conditiilor cel mai putin costisitoare pentru realizarea livrarii si transportului produselor 
alimentare conform art. 4 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992; 
    2. stabileste fondurile necesare efectuarii platii cheltuielilor de transport si 
administrative, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 si Regulamentului 
(CE) 306/2007 [anexa 1(i)]; 
    3. efectueaza plata sumelor reprezentand cheltuielile administrative si de transport 
efectuate in cadrul Programului, in conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 
3.149/1992; 
    4. stabileste incalcarile si penalitatile aplicabile in cazul neregulilor si prevazute in 
procedurile pe care le elaboreaza, in conformitate cu art. 8 din Regulamentul (CEE) nr. 
3.149/1992; 
    5. primeste si centralizeaza toate datele necesare comunicarii catre Comisia Europeana 
despre realizarea Programului; 
    6. transmite lunar Comisiei Europene platile efectuate in cadrul acestui exercitiu 
financiar, din cadrul Fondului European de Garantare Agricola; 
    7. incheie contracte de prestari de servicii cu operatorii economici selectati pentru 
transport si procesare; 
    8. stabileste potrivit legii organizatia/organizatiile caritabila/caritabile care va/vor fi 
implicata/implicate in aplicarea Programului; 
    9. incheie contractul de prestari de servicii cu organizatia/organizatiile 
caritabila/caritabile desemnata/desemnate conform pct. 8; 
    10. verifica la incheierea contractelor cu operatorii economici selectati cuantumul 
garantiei aferente operatiunii de furnizare de alimente; 
    11. controleaza depozitele organizatiilor de caritate cu privire la capacitatea spatiului, 
igiena, personalul afectat operatiunilor de distribuire; 
    12. informeaza MADR asupra modalitatii de implementare a Programului; 
    13. indeplineste si alte obligatii in implementarea Programului, conform 
Regulamentului (CEE) nr. 3.149/1992 si Regulamentului (CEE) nr. 3.730/1987; 
    b) verificarea, examinarea documentelor si control, dupa cum urmeaza: 
    1. efectueaza actiuni de verificare si control, incepand de la retragerea produselor 
alimentare din stocurile de interventie, in toate etapele de implementare a planului si la 
toate nivelurile lantului de distributie, pe toata durata de implementare, inclusiv la nivel 
local, asa cum este prevazut la alin. (2) al art. 9 din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992; 
    2. verifica documentatia operatorilor economici si organizatiei/organizatiilor caritabile 
care efectueaza masurile, in legatura cu returnarea mijloacelor, in controalele efectuate la 



aplicarea masurilor, in conformitate cu prevederile care reglementeaza finantarea politicii 
agricole comune; 
    c) transmite Comisiei Europene, nu mai tarziu de 30 iunie, raportul anual de indeplinire 
a Programului pe parcursul anului financiar anterior, intocmit impreuna cu organizatia de 
caritate, alte organe si organizatii participante la Program, care va cuprinde un bilant de 
activitate asa cum este prevazut in art. 10 din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992. 
    ART. 4 
    Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigura ordinea si buna desfasurare a 
activitatilor Programului la locurile de distribuire a alimentelor. 
    ART. 5 
    Autoritatile administratiei publice locale sprijina actiunea de identificare a persoanelor 
beneficiare ale Programului.  
    ART. 6 
    MADR, MMFES, organismul de certificare si reprezentantii imputerniciti ai Comisiei 
Europene, precum si alte organe imputernicite, care sunt competente in ceea ce priveste 
supravegherea platilor facute din Fondul European de Garantare Agricola, verifica 
documentatia operatorilor economici si organizatiei caritabile care efectueaza masurile, in 
legatura cu returnarea mijloacelor, in controalele efectuate la aplicarea masurilor, in 
conformitate cu prevederile care reglementeaza finantarea politicii agricole comune. 
 
                              --------------- 


