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ORDIN nr. 148 din 20 iunie 2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008
privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători
recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului
financiar de către acestea
În baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor
de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a
organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi
legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 litera l), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. oricare dintre cele 5 instrumente de prevenire şi de gestionare a situaţiilor de criză enumerate la art. 18
alin. (3);"
2.La articolul 18 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul
cuprins:
"d) retragerile de pe piaţă;
e) recoltarea înainte de coacere şi nerecoltarea."
3.După articolul 41 se introduc două noi articole, articolele 411 şi 412, cu următorul cuprins:
"Art. 411
(1) Gestionarea măsurii prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. d) se face în conformitate cu titlul III, cap. III,
secţiunea 2 şi cu titlul III, cap. IV, secţiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21
decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96
şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în conformitate cu titlul III, cap. III, secţiunea 2 şi cu titlul III, cap. V, secţiunea 2 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi
legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.
(2) APIA elaborează procedurile necesare aplicării măsurii prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. d).
(3) Cantităţile de produse retrase sunt distribuite gratuit:
a) în conformitate cu art. 103d alin. (4) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22
octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice
referitoare la anumite produse agricole («Regulamentul unic OCP»), către asociaţii sau fundaţii care
furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială şi
asigură masa beneficiarilor şi/sau derulează activităţi de preparare şi distribuire de hrană şi ajutoare
alimentare;
b) în conformitate cu art. 103d alin. (4) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, către unităţi
penitenciare, şcoli, instituţii publice de educaţie şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către
instituţii/unităţi/centre publice de asistenţă socială, care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de
cantităţile pe care le achiziţionează în mod obişnuit din aceste produse.
(4) În conformitate cu art. 80 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, şi cu art. 79 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, cuantumul
maxim aferent sprijinului pentru retragerile de pe piaţă este prevăzut în anexa nr. 6.
(5) Entităţile publice sau private notifică MADR/APIA intenţia primirii de produse retrase de pe piaţă, iar
APIA comunică organizaţiilor de producători aceste notificări.

(6) Notificarea către MADR/APIA se consideră autorizare, în conformitate cu art. 81 alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 80
alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.
(7) Destinaţiile permise pentru produsele retrase sunt distribuţia gratuită, distrugerea, utilizarea sub formă
de hrană proaspătă sau procesată pentru animale, compostare, în conformitate cu prevederile art. 81 alin.
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art.
80 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.
Art. 412
(1) Organizaţiile de producători notifică APIA cu privire la fiecare măsură de recoltare înainte de coacere şi
de nerecoltare prevăzută la art. 18 alin. (3) lit. e).
(2) Notificarea cuprinde o listă a produselor care vor fi recoltate înainte de coacere sau nerecoltate, o
estimare a suprafeţei care face obiectul măsurii pentru fiecare produs, locul unde produsele pot fi supuse
controalelor fizice, precum şi analiza menţionată la art. 86 alin. (2) paragraful al doilea din Regulamentul
(CE) nr. 1.580/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 85 alin. (2) paragraful al doilea din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.
(3) APIA elaborează procedurile necesare aplicării măsurii prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. e)."
4.După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
5.Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 79
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
ANEXĂ: CUANTUMUL MAXIM aferent sprijinului pentru retragerile de pe piaţă
(- Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 694/2008)
Cuantumul maxim aferent sprijinului
Produs
(lei/100 kg)
Castraveţi
30,16
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