ORDIN nr. 150 din 17 mai 2017 privind modificarea şi
completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru
aprobarea 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 20142018
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 258.445 din
26.04.2017, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 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. 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, precum şi ale
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 256/2017 al Comisiei de modificare
a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 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,
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 art. 9 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
ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr.
1.763/2014 pentru aprobarea 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, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 830 din 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La punctul 4.1, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"t) documente eliberate de unitatea fitosanitară pe raza căreia se afla plantaţia, din
care să rezulte că suprafaţa supusă programului este infestată cu unul/mai multe

organisme dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole,
în cazul defrişărilor obligatorii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), conform anexei nr. 6 la
prezentele norme, cu notificarea prealabila a D.A.J."
2.Punctul 5.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5.3. Prin derogare de la prevederile pct. 5.1 se acceptă modificarea planului
individual aprobat, inclusiv modificarea suprafeţelor totale cuprinse în planul
individual aprobat, dacă intervine una dintre următoarele situaţii:
a) suprafeţele respective au fost afectate de calamităţi naturale recunoscute de
autorităţile competente în cauză;
b) suprafeţele respective au făcut obiectul unor exproprieri de utilitate publică;
c) operaţiunile planificate nu pot fi realizate deoarece materialul săditor prezintă
probleme sanitare certificate de un organism recunoscut."
3.După punctul 5.5 se introduce un nou punct, punctul 5.6, cu următorul cuprins:
"5.6. În cazul aplicării prevederilor pct. 5.3, după obţinerea aprobării de prelungire
a planului individual cu maximum o campanie viticolă, autorizaţia de
plantare/replantare depusă la planul individual aprobat se prelungeşte de drept."
4.La anexa nr. 2 "Lista soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru realizarea
programelor de restructurare/reconversie", la numărul curent 5 Regiunea viticolă
"Crişana şi Maramureş", la coloana "Soiuri albe" se adaugă un nou soi alb, respectiv
"Fetească albă".
Art. II
De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, planurile individuale
depuse de către solicitanţi se derulează şi după încheierea perioadei de programare
2014-2018, în conformitate cu prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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