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Ministerul Dezvoltării Regionale
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Inovaţie în administraţie
Programul operaţional
"Dezvoltarea capacităţii administrative"

Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor
administrative aferente legislaţiei
în domeniul reglementat de

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Cod SMIS: 15285

Rezultate Cercetare de Teren
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Obiective
Evaluarea efortului firmelor de a se conforma obligaţiilor de informare impuse prin
reglementările autorităţilor centrale pentru identificarea posibilităţilor de simplificare
a cadrului legislativ
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Abordare
Pregatire
 98 legi MADR şi ANSVSA (partial, selectie 10 acte normative ANSVSA)
 Analiza actelor normative si identificarea obligatiilor de informare
 Inventar final: 489 obligatii de informare şi 1215 date solicitate
 Inventar analizat: 415 obligatii de informare şi 1057 date solicitate*
*Obligatiile de etichetare si cele catre terte parti nu sunt incluse in masurarea costurilor administrative

Cercetare de teren
 4799 de interviuri derulate cu 412 firme si experti
 Dialog si consultare continua cu autoritatile centrale si locale
(MADR, APIA, ANSVSA, ANARZ, INSE, etc)
 Obiectiv: Cuantificarea activităţilor administrative derulate de firme
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Formula calcul = Σ P * Q
•
•

P: Costul Activităților Administrative = Timpul x Tariful
Q: Numărul de activități /an = Frecvență x Populație
Metodă de evaluare ce nu isi propune relevanţa statistică având ca scop
identificarea birocraţiei nejustificat excesive generată de legislaţie
in vederea formulării măsurilor de simplificare
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Sarcini Administrative în Agricultura
Total şi pe Domenii
Domeniu
Sector vegetal
Zootehnie
Protecția plantelor
Industrie Alimentara
Siguranţa Alimentelor
Pescuit și Acvacultură
Agricultură ecologică
Îmbunătățiri funciare
Organisme Modificate Genetic
Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor*
* s-au masurat 10 acte normative selectate de ANSVSA

Activități non-agricole
Total

Sarcini
Administrative
RON 720.048.223
RON 553.514.800
RON 317.789.127
RON
93.841.659
RON
10.611.671
RON
5.233.426
RON
5.135.153
RON
914.760
RON
5.459

% din total
sector
42,18%
32,41%
18,60%
5,49%
0,62%
0,31%
0,30%
0,05%
0,00%

RON
146
RON
0
RON 1.707.072.823

0,00%
0,00%
100,00%
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Subdomeniul - Lapte
• 9 Acte Normative analizate
• 24 Obligaţii principale de Informare

Cod OI

AG-342

AG-445

AG-327

AG-343

AG-344

AG-451

Descriere OI

Act Normativ

Producatorii care livreaza lapte si/sau
vand direct lapte si produse lactate
consumatorilor, carora DACL le
acorda cota individuala de lapte,
HOTARARE nr. 852 din 28 iunie 2006 privind
trebuie sa tina evidenta efectivului
aprobarea Metodologiei de acordare a cotei
vacilor de lapte si a productiilor intr-un individuale de lapte, precum si a modului de
document, denumit Caietul
alocare si reconstituire a rezervei nationale de
fermierului, al carui model este
lapte
elaborat de DACL
sã comunice imediat cãtre medicul
veterinar de liberã practicã
împuternicit, responsabil cu
ORDINUL ANSVSA nr. 67 din 28 octombrie
supravegherea exploataţiei
2009
respective, orice caz de îmbolnãvire privind aprobarea Planului de masuri pentru
imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca
sau suspiciune de îmbolnãvire a
vacilor de lapte
cerere ajutor specific pe exploatatie HOTĂRÂRE nr. 755 din 21 iulie 2010
pentru a compensa dezavantajele
privind schema de ajutor specific acordat
specifice zonei, sub forma unei plati producatorilor de lapte de vaca din zonele
suplimentare, calculata si acordata
defavorizate
anual
HOTARARE nr. 852 din 28 iunie 2006 privind
Cota individuală de lapte poate fi
transferată la cerere între producători, aprobarea Metodologiei de acordare a cotei
parţial sau în totalitate, temporar
individuale de lapte, precum si a modului de
pentru anul de cotă în curs sau
alocare si reconstituire a rezervei nationale de
permanent
lapte
Solicitarile pentru conversii se
inregistreaza la filiala regionala a
HOTARARE nr. 852 din 28 iunie 2006 privind
DACL pe teritoriul careia se afla
aprobarea Metodologiei de acordare a cotei
exploatatia agricola, pe baza
individuale de lapte, precum si a modului de
alocare si reconstituire a rezervei nationale de
procedurii elaborate de DACL si
lapte
aprobate prin ordin al ministrului
agriculturii
sã informeze direcţiile sanitare
veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, pe raza cãrora
îşi desfãşoarã activitatea, precum şi
operatorii care deţin exploataţii
comerciale de producţie a laptelui,
ORDINUL ANSVSA nr. 67 din 28 octombrie
atunci când laptele crud nu
2009
îndeplineşte criteriile prevãzute de
privind aprobarea Planului de masuri pentru
legislaţia în vigoare, în vederea
imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca
corectãrii situaţiei

Total
Pret

Total
Cantitate

Costuri
Administrative

RON
RON 10.27 134,309,415 1,380,009,852

Bune
Practici

Sarcini
Administrative

66%

RON
528,727,105

RON
103.06

12,376

RON 1,275,433

50%

RON 637,716

RON
106.92

4,632

RON 495,246

0%

RON 495,246

RON 70.99

8,802

RON 624,876

21%

RON 494,693

RON 91.53

6,330

RON 579,366

29%

RON 410,384

RON 78.17

3,288

RON 257,015

0%

RON 257,015

Cod OI

AG-425

AG-329

AG-406

AG-447

AG-427

AG-426

Descriere OI

Act Normativ

ORDIN DE MINISTRU nr. 468 din 12 iulie 2006
Cerere privind acordarea cotei
pentru aprobarea formularului-tip al cererilor,
individuale de lapte pentru livrari din precum si a procedurii de acordare a cotelor si
cota nationala de referinta
inscriere in Registrul cotelor
In cazul in care, intre data depunerii
cererii si data de 25 octombrie a
aceluiasi an au intervenit modificari ale
informatiilor declarate in cerere, in
termen de 7 zile lucratoare de la data
aparitiei acestora, beneficiarul va
notifica in scris aceste modificari
HOTĂRÂRE nr. 755 din 21 iulie 2010
centrului judetean al Agentiei de Plati privind schema de ajutor specific acordat
producatorilor de lapte de vaca din zonele
si Interventie pentru Agricultura,
respectiv al municipiului Bucuresti,
defavorizate
anexand documentele justificative.
Producatorii de lapte pot solicita
acordarea cotelor din rezerva
nationala pe baza de cereri-tip, care
se depun, in primele 30 de zile ale
anului de cota urmator, la centrul
ORDIN DE MINISTRU 83 din 24 februarie 2009
judetean al Agentiei de Plati si
privind stabilirea conditiilor de acordare a cotei
Interventie pentru Agricultura pe raza individuale de lapte din rezerva nationala
caruia functioneaza exploatatia
sã comunice imediat cãtre medicul
veterinar de liberã practicã
împuternicit, responsabil cu
supravegherea exploataţiei respective, ORDINUL ANSVSA nr. 67 din 28 octombrie 2009
orice caz de îmbolnãvire sau
privind aprobarea Planului de masuri pentru
suspiciune de îmbolnãvire a vacilor de imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca
lapte
ORDIN DE MINISTRU nr. 468 din 12 iulie 2006
Cerere de inscriere in registrul
pentru aprobarea formularului-tip al cererilor,
investitiilor pentru producatorii care isi precum si a procedurii de acordare a cotelor si
extind capacitatea exploatatiei de vaci inscriere in Registrul cotelor
ORDIN DE MINISTRU nr. 468 din 12 iulie 2006
Cerere privind acordarea cotei
pentru aprobarea formularului-tip al cererilor,
individuale de lapte pentru vanzari
precum si a procedurii de acordare a cotelor si
directe din cota nationala de referinta inscriere in Registrul cotelor

Total
Pret

Total
Cantitate

Costuri
Administrative

Bune
Practici

Sarcini
Administrative

RON 87.31

2,530

RON 220,896

2%

RON 213,206

RON 97.32

1,667

RON 162,232

0%

RON 162,232

RON 48.39

3,255

RON 157,516

4%

RON 150,953

RON
102.84

2,856

RON 293,707

50%

RON 146,854

RON
114.02

1,252

RON 142,751

0%

RON 142,751

RON 17.51

6,107

RON 106,934

6%

RON 102,005

Cod OI

AG-328

AG-058

AG-407

AG-318

AG-448

Descriere OI
Agentia de Plati si Interventie pentru
Agricultura efectueaza un control la fata
locului la 5% din totalul beneficiarilor care
au depus cerere pentru ajutor specific
raportare cu privire la preţul mediu lunar al
laptelui crud, plãtit producãtorului de cãtre
cumpãrãtor (procesator sau centru de
colectare),
. Preţul mediu sãptãmânal al produselor
lactate, la poarta fabricii, altele decât
brânzeturile, a cãror producţie naţionalã
depãşeşte 2% din producţia comunitarã,
Preţul mediu sãptãmânal al brânzeturilor,
la poarta fabricii, a cãror producţie
depãşeşte 8% din producţia naţionalã
totalã,
Producatorii de lapte pot solicita
acordarea cotelor din rezerva nationala pe
baza de cereri-tip, care se depun, in
primele 30 de zile ale anului de cota
urmator, la centrul judetean al Agentiei de
Plati si Interventie pentru Agricultura pe
raza caruia functioneaza exploatatia

Total
Cantitate

Costuri
Administrative

Bune
Practici

RON 9.17

15,598

RON 143,047

50%

RON 71,523

ORDIN DE MINISTRU nr. 445 din 4 iulie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea si functionarea Sistemului
Informational pentru Piata Produselor Agricole
si Alimentare si a metodologiilor de colectare,
prelucrare, interpretare si difuzare a datelor
statistice
RON 13.10

5,040

RON 66,030

0%

RON 66,030

3,255

RON 47,899

10%

RON 43,000

9,002

RON 48,118

15%

RON 40,901

2,856

RON 40,693

0%

RON 40,693

Act Normativ
HOTĂRÂRE nr. 755 din 21 iulie 2010
privind schema de ajutor specific acordat
producatorilor de lapte de vaca din zonele
defavorizate

Total
Pret

Sarcini
Administrative

ORDIN DE MINISTRU 83 din 24 februarie
2009 privind stabilirea conditiilor de acordare
a cotei individuale de lapte din rezerva
nationala

RON 14.72
HOTARARE nr. 365 din 14 aprilie 2010
pentru distribuirea sumei stabilite in anexa la
Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei
depun cererea la centrul judetean al
producatorilor de lapte si produse lactate,
A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucuresti grav afectati de criza din sectorul lactatelor
RON 5.35
sã informeze direcţiile sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza
cãrora îşi desfãşoarã activitatea, atunci
când laptele crud de vacã nu îndeplineşte
criteriile prevãzute de legislaţia în vigoare,
respectiv numãrul total de germeni/ml la
30°C, numãrul de celule somatice/ml şi
ORDINUL ANSVSA nr. 67 din 28 octombrie
conţinutul în reziduuri de antibiotice, şi sã 2009
aplice toate mãsurile ce se impun, în
privind aprobarea Planului de masuri pentru
vederea corectãrii situaţiei;
imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca
RON 14.25

Cod OI

AG-446

AG-429

AG-430

AG-444

AG-443

AG-450

Descriere OI

Act Normativ

Total
Pret

sã informeze direcţiile sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza
cãrora îşi desfãşoarã activitatea, atunci când
laptele crud de vacã nu îndeplineşte criteriile
prevãzute de legislaţia în vigoare, respectiv ORDINUL ANSVSA nr. 67 din 28 octombrie
numãrul total de germeni/ml la 30°C, numãrul 2009
de celule somatice/ml şi conţinutul în reziduuri privind aprobarea Planului de masuri pentru
de antibiotice, şi sã aplice toate mãsurile ce imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca
se impun, în vederea corectãrii situaţiei;
RON 11.51
ORDIN DE MINISTRU nr. 468 din 12 iulie
2006
Cerere de inscriere in registrul investitiilor
pentru aprobarea formularului-tip al cererilor,
pentru producatorii care realizeaza noi
precum si a procedurii de acordare a cotelor
RON
exploatatii de vaci
si inscriere in Registrul cotelor
451.68
ORDIN DE MINISTRU nr. 468 din 12 iulie
Cerere privind acordarea cotei individuale de 2006
lapte din cota nationala de referinta
pentru aprobarea formularului-tip al cererilor,
producatorilor care isi extind capacitatea
precum si a procedurii de acordare a cotelor
RON
si inscriere in Registrul cotelor
218.36
exploatatiei sau realizeaza exploatatii noi
ORDIN DE MINISTRU nr. 695 din 4 noiembrie
2008
Cumpãrãtorul trebuie sã informeze în scris
privind stabilirea Conditiilor de aprobare a
autoritatea competentã cu privire la intenţia cumparatorilor de lapte de vaca si a
întreruperii activitãţii sale cu cel puţin 30 de formularului de cerere pentru aprobarea si
zile înainte de punerea în aplicare a acesteia. inscrierea acestora in Registrul cumparatorilor RON 21.51
ORDIN DE MINISTRU nr. 695 din 4 noiembrie
2008
privind stabilirea Conditiilor de aprobare a
cumparatorilor de lapte de vaca si a
Aprobarea cumpãrãtorilor se acordã pe baza formularului de cerere pentru aprobarea si
cererii înaintate autoritãţii competente
inscrierea acestora in Registrul cumparatorilor RON 19.26
sã elaboreze şi sã implementeze, pânã la
data de 30 martie 2010, proceduri prin care
sã se asigure cã laptele provenit de la fiecare
exploataţie comercialã de producţie a laptelui ORDINUL ANSVSA nr. 67 din 28 octombrie
este recepţionat într-un interval de timp
2009
suficient de scurt de la muls, rãcit şi menţinut privind aprobarea Planului de masuri pentru
la o temperaturã suficient de scãzutã pentru imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca
atingerea scopului şi obiectivelor acestui plan;
RON 46.95

Total
Cantitate

Costuri
Administrative

Bune
Practici

Sarcini
Administrative

2,856

RON 32,868

0%

RON 32,868

6

RON 2,733

0%

RON 2,733

9

RON 1,965

0%

RON 1,965

23

RON 495

0%

RON 495

4

RON 86

0%

RON 86

1

RON 30

15%

RON 25

Cod OI

AG-349
Total

Total
Cantitate

Costuri
Administrative

Bune
Practici

Sarcini
Administrative

In vederea acordarii ajutorului financiar pentru HOTARARE nr. 1.628 din 10 decembrie 2008
privind acordarea de ajutoare financiare
furnizarea laptelui si a produselor lactate in
pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.
institutiile scolare, solicitantii depun la
657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor
centrele judetene ale Agentiei de Plati si
de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
Interventie pentru Agricultura cererile de
plata, la sfarsitul fiecarui semestru al anului 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste
scolar, conform structurii anului scolar
acordarea de ajutoare comunitare pentru
aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si furnizarea laptelui si a anumitor produse
Tineretului.
lactate elevilor din institutiile scolare
RON 0.00
1,950
RON
1,754.18 9,770,495

RON 0
RON
1,384,709,786

0%

RON 0
RON
532,240,480

Descriere OI

Act Normativ

Total
Pret

11%

Propuneri de simplificare colectate din interviuri
Cod OI
AG 343
AG 344
AG 329
AG 406
AG 427
AG 318
AG 450
AG 472
AG 473
AG 475
AG 474
AG 445
AG 476
AG 447

Propunere simplificare
Masura nu mai este utila
Masura nu este una utila
Transmiterea electronica a notificarii.
COMPLETARE ONLINE
BAZA DE DATE MAI BUNA
Sa nu ceara tot felul de aberatii. Ei detin datele noastre, nu avem de ce sa trecem mereu acele informatii,
eventual sa completam doar modificarile ulterioare
O mai buna instruire a inspectorilor ANSVSA
SA SE FACA ONLINE
SA SE FACA ONLINE
SA SE FACA ONLINE
SA SE FACA ONLINE
FEED-BACK DIN PARTEA MEDICILOR VETERINARI
SA SE FACA ONLINE
FEED-BACK DIN PARTEA MEDICILOR VETERINARI
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Aşteptăm în continuare sa ne contactaţi
pentru orice intrebări şi sugestii
suplimentare pentru simplificare
Vă mulţumim

