
ORDIN nr. 2088 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie
a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al
României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 161.944 din 25 septembrie 2015,
având în vedere prevederile 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, cu completările
ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte
programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile
de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului
financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările
ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor
viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului. ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 830 din data de 13 noiembrie 2014, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Punctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.5. Sprijinul financiar maxim prevăzut în anexele 1A şi 1B la anexa nr. 1 «Măsurile eligibile şi sumele forfetare
aferente programelor de restructurare/reconversie» acordat pentru fiecare măsură eligibilă din cadrul programelor de
restructurare/reconversie nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor efective utilizate pentru realizarea acestora."
2. Punctul 3.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.2.1. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor
de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată (D.O.C.) şi a vinurilor cu
indicaţie geografică (I.G.), din regiunile viticole, podgoriile şi centrele viticole prevăzute în legislaţia naţională în vigoare."
3. După punctul 4.3 se introduce un nou punct, punctul 4.31, cu următorul cuprins:
"4.31. Pentru campania viticolă 2015/2016 se aprobă o sesiune suplimentară de depunere a planurilor individuale, în
perioada 1-23 octombrie 2015, iar dosarul complet al cererilor de finanţare se depune la A.P.I.A. până la data de 20
noiembrie 2015."
4. La punctul 7.2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
"b1) pentru aprobarea sprijinului financiar în sesiunea suplimentară prevăzută la pct. 4.31, fiecare solicitant trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute la prezentul punct şi să depună la centrele judeţene A.P.I.A, până la data de 15
decembrie 2015, documentele prevăzute la lit. b);"
5. După punctul 7.9 se introduce un nou punct, punctul 7.91, cu următorul cuprins:
"7.91. În termen de 30 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A., beneficiarul are obligaţia
să depună la centrele judeţene A.P.I.A. documentele justificative privind efectuarea tuturor plăţilor către furnizori,
aferente măsurilor recepţionate."
6. Anexa nr. 1 "Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie" se modifică şi
înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
7. Anexa nr. 3 "Lista lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie" se modifică şi
înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

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

secretar de stat

ANEXA nr. 1: MĂSURILE ELIGIBILE ŞI SUMELE FORFETARE aferente programelor de
restructurare/reconversie
(- Anexa nr. 1 la normele metodologice)
Partea 1: ANEXA nr. 1A: Cuantum/ha persoane fizice

Sprijin financiar/ha - Suma
forfetară maximă
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Programul Titlul de drept
de plantare

Măsuri eligibile Material săditor
> 4000

plante/ha

3500-
4000

plante/ha

3000-
3500

plante/ha
Până la
Euro/ha

Până la
Euro/ha

Până la
Euro/ha

Reconversia
soiurilor

Drept de
plantare

provenind de pe
o rezervă - DPR

Proiectare, pregătire
teren, plantare şi

instalare tutori
-1-

Viţe altoite certificate 6900 6450 6000

Viţe altoite standard 6250 5850 5450

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5050 5050 5050

Drepturi de
replantare

individuală -
DRI

Proiectare, pregătire
teren, plantare şi

instalare tutori
-1-

Viţe altoite certificate 6900 6450 6000

Viţe altoite standard 6250 5850 5450

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5050 5050 5050

Drepturi de
replantare
rezultate în

urma defrişării
în cadrul
planului

individual - DRD

Defrişare, proiectare,
pregătire teren,

plantare şi instalare
tutori
-1-

Viţe altoite certificate 7380 6920 6460

Viţe altoite standard 6720 6340 5960

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5050 5050 5050

Reamplasarea
parcelelor

Drepturi de
replantare

individuală -
DRI

Proiectare, pregătire
teren, plantare şi

instalare tutori
-1-

Viţe altoite certificate 6900 6450 6000

Viţe altoite standard 6250 5850 5450

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5050 5050 5050

Drepturi de
replantare
rezultate în

urma defrişării
în cadrul
planului

individual - DRD

Proiectare, defrişare,
pregătire teren,

plantare şi instalare
tutori
-1-

Viţe altoite certificate 7380 6920 6460

Viţe altoite standard 6720 6340 5960

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5050 5050 5050

Modernizare

x

Proiectare,
instalare/înlocuire

sistem de susţinere
pentru conducere şi

palisaj

x 5350 5350 5350

x

Modernizarea formei
de conducere a viţei-
de-vie prin trecerea
de la cultura joasă la
cultura semiînaltă şi

înaltă

x 2465 2465 2465

x

Modernizarea
sistemului de
susţinere prin

înlocuirea sârmelor
prin instalarea a 3

rânduri de sârme din
care minimum două
duble, la sistemul

pentru conducere şi
palisaj în vederea

susţinerii butucilor şi
conducerii lăstarilor

x 1890 1890 1890

Partea 2: ANEXA nr. 1B: Cuantum/ha persoane juridice

Programul Titlul de drept
de plantare Măsuri eligibile Material săditor

Sprijin financiar/ha - Suma
forfetară maximă

> 4000
plante/ha

3500-
4000

plante/ha

3000-
3500

plante/ha
Până la
Euro/ha

Până la
Euro/ha

Până la
Euro/ha

Reconversia
soiurilor

Drept de
plantare

provenind de pe
o rezervă - DPR

Proiectare, pregătire
teren, plantare şi

instalare tutori
-1-

Viţe altoite certificate 7200 6730 6260

Viţe altoite standard 6530 6135 5740

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5410 5410 5410

Drepturi de
replantare

individuală -
DRI

Proiectare, pregătire
teren, plantare şi

instalare tutori
-1-

Viţe altoite certificate 7200 6730 6260

Viţe altoite standard 6530 6135 5740

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5410 5410 5410
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Drepturi de
replantare
rezultate în

urma defrişării
în cadrul
planului

individual - DRD

Defrişare, proiectare,
pregătire teren,

plantare şi instalare
tutori
-1-

Viţe altoite certificate 8170 7670 7170

Viţe altoite standard 7490 7060 6630

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5410 5410 5410

Reamplasarea
parcelelor

Drepturi de
replantare

individuală -
DRI

Proiectare, pregătire
teren, plantare şi

instalare tutori
-1-

Viţe altoite certificate 7200 6730 6260

Viţe altoite standard 6530 6135 5740

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5410 5410 5410

Drepturi de
replantare
rezultate în

urma defrişării
în cadrul
planului

individual - DRD

Proiectare, defrişare,
pregătire teren,

plantare şi instalare
tutori
-1-

Viţe altoite certificate 8170 7670 7170

Viţe altoite standard 7490 7060 6630

Instalare sistem de
susţinere pentru

conducere şi palisaj
-2-

x 5410 5410 5410

Modernizare

x

Proiectare,
instalare/înlocuire

sistem de susţinere
pentru conducere şi

palisaj

x 5700 5700 5700

x

Modernizarea formei
de conducere a viţei-
de-vie prin trecerea
de la cultura joasă la
cultura semiînaltă şi

înaltă

x 2640 2640 2640

x

Modernizarea
sistemului de
susţinere prin

înlocuirea sârmelor
prin instalarea a 3

rânduri de sârme, din
care minimum două
duble, la sistemul

pentru conducere şi
palisaj în vederea

susţinerii butucilor şi
conducerii lăstarilor

x 2020 2020 2020

ANEXA nr. 2: LISTA lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de
restructurare/reconversie
(- Anexa nr. 3 la normele metodologice)

Nr.
crt. Lucrările de execuţie

Reconversia soiurilor Reamplasarea
parcelelor Modernizarea

Drepturi
de

plantare
provenind
de pe o
rezervă
Drepturi

de
replantare
individuale

Drepturi
de

replantare
rezultate
în urma
defrişării
în cadrul
planului

individual

Drepturi
de

replantare
individuale

Drepturi
de

replantare
rezultate
în urma
defrişării
în cadrul
planului

individual

Modernizarea
formei de

conducere a
viţei-de-vie

prin trecerea
de la cultură

joasă la
cultura

semiînaltă şi
înaltă, în
vederea

optimizării
lucrărilor

mecanizate

Instalarea
şi/sau

înlocuirea
sistemului

de
susţinere

Modernizarea
sistemului de

susţinere
prin

înlocuirea
sârmelor prin
instalarea a
3 rânduri de
sârme, din

care
minimum

două duble,
la sistemul

pentru
conducere şi

palisaj în
vederea
susţinerii

butucilor şi
conducerii
lăstarilor

0 1 2 3 4
1. Proiectare X X X X X X X
2. Defrişare - X - X - - -

3. Cartare agrochimică a
solului, iniţială X X X X X - -

4. Fertilizare cu
îngrăşăminte de bază X X X X X - -

5. Cartare agrochimică a
solului, finală X X X X X - -

6. Pregătire teren X X X X - - -
7. Plantare X X X X - - -

8. Material
săditor

Certificat X X X X - - -
Standard X X X X - - -
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9. Lucrări de întreţinere
a plantelor

X X X X X - -

10.
Sistem de susţinere
pentru conducere şi
palisaj

X X X X X X -

11. Instalare tutori X X X X X - -

12.

Demontarea sârmelor
existente la sistemul
pentru conducere şi
palisaj

- - - - - X X

13

Demontarea stâlpilor
existenţi la sistemul
pentru conducere şi
palisaj

- - - - - X -

14.

Instalarea a 3 rânduri
de sârme, din care
minimum două duble,
la sistemul pentru
conducere şi palisaj în
vederea susţinerii
butucilor şi conducerii
lăstarilor

- - - - - - X

"X" - se realizează.
"-" - nu se realizează.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 733 din data de 30 septembrie 2015
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