Legislaţie comunitară şi naţională
în domeniul Cotei de lapte:
!R e g u l a m e n t u l ( C E ) n r . 1 3 0 8 / 2 0 1 3 a l
Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a unei organizări
comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Reg.
(CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE)
nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului
(Reg. unic OCP), cu modificările şi completările
ulterioare;
!Reg. Comisiei (CE) nr. 595/2004 din 30 martie
2004 privind stabilirea normelor de aplicare a Reg.
Consiliului (CE) nr. 1788/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
!H.G. nr. 852 din 28 iunie 2006 privind aprobarea
Metodologiei gestionării cotelor de lapte de vacă în
România, cu modificările şi completările
ulterioare;
!OMADR nr. 83/2009 privind stabilirea
condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte
din rezerva naţională, cu modificările şi
completările ulterioare.
Ce se întâmplă după 2015,
odată cu abolirea sistemului cotei de lapte?
Noi reglementări:
1. Obligativitatea încheierii contractelor de
livrare a laptelui crud, între producător şi prim
cumpărător;

2. Recunoaşterea organizaţiilor producătorilor şi
a asociaţiilor acestora din sectorul laptelui şi al
produselor lactate;

3. Negocierea contractelor de către
organizaţiile şi asociaţiile de producători,
pentru producătorii membri ai acestora;
4. Consolidarea rolului organizaţiilor
interprofesionale.
Rezultatele implementării noilor
reglementări:
!Încurajarea competitivităţii în sectorul
laptelui;
!Responsabilizarea operatorilor din lanţul
produselor lactate;
!Echilibrarea preţului laptelui şi adaptarea
ofertei la cerere;
!Evitarea anumitor practici comerciale
neloiale.

Pentru detalii, ne puteți contacta telefonic
(vezi lista de numere de telefon:
·Birourile Cotei de Lapte în teritoriu (în
anexa în format excel).(40 KB) de pagina
web oficială a instituției:
www.apia.org.ro/mpi_lapte.htm
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Ce reprezintă cota de lapte?
Sistemul cotei de lapte este o măsură de piaţă
iar cota reprezintă cantitatea de lapte şi
produse lactate ce pot fi comercializate întrun an de cotă, respectiv 1 aprilie – 31 martie,
fără a fi impusă o taxă.
Cui se adresează?
Sistemul cotei de lapte se adresează
fermierilor care produc lapte de vacă în
propria exploataţie (gospodărie) şi:
! comercializează lapte prin livrare unui
cumpărător de lapte aprobat şi înscris în
Registrul Cumpărătorilor de lapte;
! comercializează lapte şi / sau produse
lactate direct pe piaţă.
Cum se poate obţine
o cantitate de cotă de lapte?
Obţinerea unei cantităţi de cotă se poate face
prin:
1. Accesarea rezervei naţionale a cotei de
lapte;
2. Cumpărarea unei cantităţi de cotă de
lapte.
Accesarea rezervei naţionale a cotei de lapte
se poate face, în baza unei cereri tip, de către:
- producătorii de lapte care şi-au început
activitatea în timpul anului de cotă;
- producătorii de lapte care şi-au depăşit
cota individuală pe parcursul anului
precedent, în vederea suplimentării
cantităţii de cotă deţinută.
Producătorii care accesează rezerva
naţională trebuie să îndeplinescă,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) să fi depăşit cota individuală de lapte/

să-şi fi început activitatea în timpul anului
de cotă;
b) deţin exploataţii cu un efectiv minim
de 2 capete de vaci de lapte la sfârşitul
anului de cotă / la data solicitării.
Cantitatea minimã a cotei din rezerva
naţională ce poate fi solicitată de către
producători este de 1000 de kg, iar
cantitatea maximă este de 1.800.000 kg.
Depunerea cererilor tip de acordare a unei
cantităţi de cotă de lapte din rezerva
naţională se poate face de 2 ori pe an, între
1 iunie – 31 iulie şi 1 octombrie – 30
noiembrie a fiecărui an de cotă, la centrul
judeţean APIA pe raza căruia este
înregistrată exploataţia.
Cumpărarea unei cantităţi de cotă de
lapte se poate face:
! de la un producător care nu mai
utilizează cantitatea de cotă deţinută;
! de la un producător a cărui exploataţie
este situată pe teritoriul aceleiaşi regiuni;
! în baza unei cereri tip care se depune la
centrul judeţean APIA pe raza căruia este
înregistrată exploataţia producătorului
care vinde.
Care sunt drepturile producătorilor
înscrişi în sistemul cotei?
· să comercializeze lapte şi produse
lactate fără a le fi impusă o taxă;
· să acceseze măsuri de sprijin financiar
care prevăd, ca şi condiţie obligatorie,
deţinerea cotei de lapte.

Care sunt obligaţiile producătorilor înscrişi
în sistemul cotei?
A. Producătorii deţinători de cotă de vânzare
directă :
! să ţină evidenţa zilnică a producţiei în
Caietul fermierului şi să păstreze acest
document timp de 3 ani, în vederea controlului
făcut de către organele abilitate;
!·să depună declaraţia anuală care conţine
cantităţile de lapte vândute în anul de cotă
anterior;
! să anunţe orice modificare care intervine cu
privire la datele de identificare sau la
schimbarea tipului de valorificare a laptelui (de
la vânzare directă la livrare).

B. Producătorii care livrează lapte la
cumpărător:
! să livreze lapte unui cumpărător aprobat şi
înscris în Registrul Cumpărătorilor;
! să încheie un contract scris cu cumpărătorii
cărore le livrează laptele;
! să anunţe orice modificare intervenită cu
privire la datele de identificare, la schimbarea
cumpărătorului la care livrează sau la
schimbarea tipului de valorificare a laptelui (de
la livrare la vânzare directă);
! să anunţe orice diferenţă constatată între
cantitatea livrată la cumpărător şi declaraţia
cumpărătorului cu privire la cantitatea
achiziţionată.

