Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Producătorii din sectorul

LAPTELUI și PRODUSELOR LACTATE
care doresc să se constituie în

ORGANIZAŢII sau ASOCIAŢII de PROFIL

Începând cu data de 20 martie 2014, orice livrare de lapte crud pe teritoriul României,
efectuată de un producător către un prim cumpărător de lapte crud, trebuie să facă obiectul unui
contract scris între părţi, sau prim cumpărătorii trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta.
Contractul şi/sau oferta de a contracta, încheiat/e între părţi înainte de livrare, trebuie să
aibă o durată minimă de 6 luni.
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De ce este necesară crearea organizaţiilor de producători?
Organizaţiile de producători (OP) şi asociaţiile acestora (AOP) pot juca un rol util în
consolidarea puterii de negociere a producătorilor cu procesatorii şi intermediarii din sectorul
laptelui şi produselor din lapte, contribuind la asigurarea unui nivel de viaţă decent și la
obţinerea unui preţ bun al laptelui.
Organizaţia de producători trebuie fie formată din minim 5 membri şi să aibă posibilitatea
de a comercializa o cantitate de cel putin 35 tone anual.
Asociaţia de organizații de producători trebuie să fie compusă din două sau mai multe
organizaţii de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate recunoscute.

Care sunt condiţiile de recunoaştere a unei organizatii de producători?
Se pot recunoaşte ca organizaţii de producători din sectorul laptelui și al produselor
lactate toate persoanele juridice care își depun candidatura în vederea recunoașterii, cu
următoarele condiții:
a. sunt alcătuite din producători din sectorul laptelui si al produselor lactate;
b. sunt constituite la iniţiativa producătorilor din sectorul laptelui;
c. urmăresc un scop specific, care include cel puţin unul din următoarele obiective:
1) asigurarea programării şi adaptării producţiei la cerere, în special în privinţa calităţii şi a
cantității;
2) concentrarea aprovizionării şi a plasării pe piaţa a producţiei obţinute de membrii săi;
3) optimizarea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor de producţie.
d. oferă probe suficiente în ceea ce priveşte faptul că îşi pot îndeplini în mod corespunzător
activitățile atât din punctul de vedere al timpului, cât şi din punctul de vedere al eficienței și al
concentrării aprovizionării;
e. au un statut care respectă prevederile lit. a-d;
f. sunt funcționale, conform bilanţului contabil anual pentru anul anterior solicitării
recunoaşterii, depus şi înregistrat la Administraţia financiară.
g. îşi asumă obligaţiile de raportare către autoritatea competentă.
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Drepturile organizațiilor de producători
O organizaţie de producători, respectiv o asociaţie a organizaţiilor de producători din
sectorul laptelui şi al produselor lactate recunoscută poate negocia, în numele producătorilor
membri ai acesteia, în conformitate cu statutul organizaţiei/asociaţiei organizaţiilor, o parte sau
totalitatea producţiei lor colective.
Obligaţiile organizaţiilor de producători

să respecte legislaţia Uniunii Europene
şi legislaţia naţională în vigoare cu privire la
menţinerea condiţiilor de recunoaştere;

să transmită autorităţii competente
notificarea privind cantităţile de lapte crud
care fac obiectul negocierii contractuale, cu
cel puţin 30 zile înainte de începerea
negocierilor;

să transmită autorităţii competente,
până la data de 31 ianuarie a fiecarui an,
cantitatea de lapte crud care a fost efectiv
livrată în cadrul contractelor negociate de către organizația de producători în cursul anului
calendaristic precedent.

să păstreze timp de 3 ani toate documentele justificative şi extrasele bancare care să ateste
operaţiunile efectuate pentru menţinerea condiţiilor de recunoaştere precum şi documentele
care justifică valoarea şi cantităţile de produse comercializate;

să permită accesul din partea reprezentanţilor autorităţii responsabile cu controlul la fața
locului sau ai altor organisme de control competente ale României şi ale Uniunii Europene;

să înştiinţeze în scris autoritatea competentă, în maximum 30 zile, în cazul schimbării
datelor de identificare, a componenţei şi a numărului de membri, precum şi a încetării
activităţii.

Noutăți legislative în sectorul laptelui și produselor lactate
Legislaţie comunitară:
 Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 al 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
(Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012
privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile contractuale,
prevăzute în Reg. (CE) nr.1234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate.
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Legislaţie naţională:
 Legea 297/19.11.2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi
al produselor lactate;
 H.G. nr.441/28.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii
nr.297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor
lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al
produselor lactate;
 ORDIN Nr. 1.186 din 21 iulie 2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare
a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013.
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