MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
ORDIN
pentru completarea Normelor de aplicare a Schemei de defrișare a plantațiilor viticole aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 572/2008
Nr.______ / _________2011
Având în vedere prevederile:
- art. 85p-85x din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 Al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind
dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”),
- cap. III "Schema de defrişare" art. 67-73 din Regulamentul (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,
- Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar
comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, cu modificările ulterioare,
Văzând Referatul de aprobare nr.
2011 al Direcţiei Generale Politici în Sectorul Vegetal și
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
În temeiul art. 7 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, şi al Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul:
ORDIN
Art.1 Normele de aplicare a Schemei de defrișare a plantațiilor viticole aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 572/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8
septembrie 2008, se completează după cum urmează:
La articolul 3 alin. (5) după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:
„Pentru campania viticolă 2010/2011 cererile de defrişare se aprobă după cum urmează:
- pentru solicitanții care au dosare eligibile şi care se încadrează în criteriile de prioritizare specificate la
art. 3 alin (5), literele (a) şi (b) din prezentele Norme, se acordă pentru suprafeţele defrişate,
cuantumurile la hectar conform Anexei 1 la Norme.
- pentru solicitanții care au dosare eligibile dar care nu se încadrează în criteriile de prioritizare specificate
la art. 3 alin (5), literele (a) şi (b) din Norme, se aplică un procent de acceptanță de 81,485% din suma
aferentă suprafeței aprobate pentru defrișare, cu încadrarea în limita bugetară stabilită pentru Romania
prin Regulamentul 1026/2010 al Comisiei de fixare a procentului unic de acceptare a sumelor notificate
de statele membre Comisiei referitoare la cererile de defrişare pentru campania viticolă 2010/2011”.
Art. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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REFERAT DE APROBARE
în vederea promovării unui act normativ pentru completarea Normelor de aplicare a Schemei de
defrișare a plantațiilor viticole aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
572/2008
Începând cu campania viticolă 2008/2009 în Romania se desfăşoară măsura de acordare a ajutorului
financiar pentru defrişarea plantaţiilor viticole conform normelor aprobate prin Ordinului nr. 572 din 4
septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole.
Pentru campania viticolă 2010/2011, după centralizarea tuturor cererilor depuse de aplicanții acestei
măsuri de piaţă, Romania a solicitat Comisiei Europene la data de 15 octombrie 2010, un necesar de
4.670.337 €, sumă aferentă suprafeței de 926,59 ha.
Având în vedere că alocarea financiară se repartizază fiecărui stat membru, anual, prin regulament
european, anul acesta statele membre au primit o alocare financiară care reprezintă 59,622% din totalul
sumelor solicitate așa cum este prevăzut în Regulamentul Comisiei (CE) 1026 din 12 noiembrie 2010 de
stabilire a unui procent unic de acceptare a sumelor comunicate Comisiei de statele membre cu privire la
cererile de primă de defrisare pentru anul viticol 2010/2011.
Conform Regulamentului amintit României îi revine o alocare de 2.784.554,00 €.
După verificarea administrativă și la fața locului a cererilor depuse a rezultat o suprafață aprobată de 651,97
ha, aferentă sumei de 3.268.224,50 €, după cum urmează:
-

Cereri aprobate pentru solicitanții care se încadrează în criteriul de prioritizare prevăzut la art. 3 alin.
(5) lit. a) – 20 cereri aferente suprafeței de 51,17 ha, în sumă de 293.211,00 €;

-

Cereri aprobate pentru solicitații care se încadrează în criteriul de prioritizare prevăzut la art. 3 alin. (5)
lit. b) – 16 cereri aferente suprafeței de 54,19 ha, în sumă de 362.627,00 €;

-

Cereri aprobate pentru solicitanții care nu se încadrează în criteriile de prioritizare prevăzute la art. 3
alin. (5) din Normele la Ordinul M.A.D.R. nr. 572/2008 – 25 cereri aferente suprafeței de 546,61 ha, în
sumă de 2.612.386,50 €.
Având în vedere că suma rezultată din centralizarea cererilor aprobate (3.268.224,50 €) este mai mare
decât alocarea financiară repartizată României conform R CE nr. 1026/2010 (2.784.554,00 €), este
necesară aplicarea unui procent de acceptanță de 81,485 % din suma aferentă suprafețelor aprobate,
pentru cererile depuse de solicitanții care nu se încadrează în criteriile de prioritizare prevăzute la art. 3
alin. (5) din Normele la Ordinul M.A.D.R. nr. 572/2008.
Având în vedere cele menționate, este necesară completarea ordinului M.A.D.R. nr. 572/2008, cu

referire la aplicarea procentului de acceptanță de 81,485 %, după cum urmează:
-

pentru solicitanții care au dosare eligibile şi care se încadrează în criteriile de prioritizare specificate la
art. 3 alin (5), literele (a) şi (b) din Norme, se acordă pentru suprafețele defrișate, cuantumurile la
hectar conform Anexei 1 la Norme.

-

pentru solicitanții care au dosare eligibile dar care nu se încadrează în criteriile de prioritizare
specificate la art. 3 alin (5), literele (a) şi (b) din Norme, se aplică un procent de acceptanță de
81,485% din suma aferentă suprafeței aprobate pentru defrișare, cu încadrarea în limita bugetară
stabilită pentru Romania prin Regulamentul 1026/2010 al Comisiei de fixare a procentului unic de
acceptare a sumelor notificate de statele membre Comisiei referitoare la cererile de defrişare pentru
campania viticolă 2010/2011 .

Faţă de cele menţionate vă rugăm să aprobaţi completarea Ordinului M.A.D.R. nr. 572/2008 pentru a se
putea proceda la notificarea solicitanţilor cu sumele aprobate, în termenele prevăzute de regulamentele
europene.
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