
ORDIN nr. 1516 din 19 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin,
eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol
2019-2023
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 243.391 din 11.12.2018,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi
(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în
ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.
555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului (UE) nr. 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului nr. 2016/1.150 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte
programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/256 al Comisiei
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale
de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare
2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia
de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată
prin Legea nr. 186/2018,
În temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului
financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 şi ale art. 9 alin.
(5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri
pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, prin prezentul ordin se creează
cadrul legal de implementare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr.
1.329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a
recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul
vitivinicol 2014-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 3 septembrie 2014, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

ANEXĂ:
NORME METODOLOGICE privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin,
eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1104 din data de 27 decembrie 2018
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