MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
ORDIN
privind instituirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar, de sprijinire a
sectorului fructelor şi legumelor
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) Nr.1234/2007 al Consiliului de
instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole și privind dispoziţii specifice
referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) şi ale Regulamentului
de punere în aplicare (UE) Nr.543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi
legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,
în baza Regulamentului de punere în aplicare (UE) Nr.585/2011 al Comisiei de
stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor
și legumelor,
în considerarea prevederilor art.6 alin(8) lit.h) din Hotărârea Guvernului
nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute
preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul legume şi fructe
văzând referatul de aprobare nr. 71725/2011 al Direcţiei Generale politici în sectorul
vegetal,
în temeiul 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,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul
ORDIN
Art.1-(1) Prezentul ordin stabileşte cadrul legal necesar punerii în aplicare a
prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) Nr.585/2011 al Comisiei de

stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor
și legumelor, denumit în continuare Regulament.
(2) Ajutorul financiar excepţional prevăzut de Regulamentul(UE) Nr.585/2011 se
acordă organizaţiilor de producători menţionate la articolul 122 litera (a) punctul (iii) din
Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a
pieţelor agricole și privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole
(„Regulamentul unic OCP”).
Art.2. Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor produse din sectorul
fructelor şi legumelor destinate a fi consumate proaspete, care sunt retrase de pe piaţă,
nerecoltate sau recoltate înainte de coacere, în perioada 26 mai 2011-30 iunie 2011:
a) tomate, încadrate la codul NC 0702 00 00;
b) salată, încadrată la codurile NC 0705 11 00 și NC 0705 19 00
c) castraveţi, încadraţi la codul NC 0707 00 05;
d) ardei graşi, încadraţi la codul NC 0709 60 10;
e) dovlecei, încadraţi la codul NC 0709 90 70.
Art.3. Se acordă ajutor financiar organizaţiilor de producători în cazul retragerilor de
pe piaţă a produselor prevăzute la art.2, după cum urmează:
a) în alte scopuri decât pentru a fi distribuite gratuit, în cuantumurile maxime ale
contribuţiei Uniunii Europene prevăzute în Anexa I Partea A din Regulamentul de punere
în aplicare (UE) Nr.585/2011 al Comisiei;
b) în scopul de a fi distribuite gratuit, în cuantum dublu faţă de ajutorul acordat potrivit
prevederilor lit.a).
Art.4-(1) Se acordă ajutor financiar suplimentar din partea Uniunii Europene pentru
operaţiunile de retragere de pe piaţă, de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere,
realizate de organizaţii de producători, pentru produsele şi perioada prevăzute la art. 2.
(2) Cuantumurile maxime ale ajutorului financiar suplimentar acordat de Uniunea
Europeană pentru retragerile de pe piaţă sunt prevăzute în Anexa I Partea B din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr.585/2011 al Comisiei.
(3) În cazul nerecoltării şi al recoltării înainte de coacere, se acordă ajutor financiar
suplimentar pe suprafaţă, de 90% din cuantumurile stabilite la alin. (2) pentru retragerile
de pe piaţă.

.

(4) Ajutorul financiar pentru recoltarea înainte de coacere acoperă numai produsele

care se află efectiv pe câmp şi care sunt recoltate în mod real înainte de coacere.
Art.5-(1) Ajutorul financiar prevăzut la art.4 se acordă şi producătorilor de fructe şi
legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producători recunoscute, pentru
realizarea operaţiunilor de retragere de pe piaţă, de nerecoltare şi de recoltare înainte de
coacere, pentru produsele şi perioada menţionate la articolul 2.
(2) În cazul retragerilor de pe piaţă, producătorii nemembri semnează un contract
cu o organizaţie de producători recunoscută, iar ajutorul financiar este plătit acestor
producători de către organizaţia cu care aceștia au încheiat un asemenea contract.
(3) Cuantumurile ajutorului care urmează să fie acordat în temeiul alineatului (2), se
diminuează cu sumele corespunzătoare costurilor reale suportate de organizaţia de
producători pentru retragerea produselor respective de pe piaţă, pe care le va reţine
organizaţia de producători.
(4) Dovada acestor costuri se face pe bază de facturi.
(5) Organizaţiile de producători acceptă toate solicitările din partea producătorilor
nemembri.
(6) Din motive justificate care privesc gradul limitat de organizare al producătorilor
de fructe şi legume în organizaţii de producători recunoscute, aceştia pot să transmită la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o notificare, în locul semnării contractului
prevăzut la alin(2), caz în care ajutorul financiar se plăteşte direct producătorului.
(7) În cazul operaţiunilor de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere,
producătorii nemembri transmit la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
notificarea corespunzătoare, în conformitate cu procedurile specifice adoptate de aceasta
în temeiul articolului 85 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 543/2011.
(8) Cuantumurile ajutorului care se acordă producătorilor nemembri în cazul
operaţiunilor de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere, sunt prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.6-(1) Operaţiunile de retragere de pe piaţă realizate de organizaţiile de
producători recunoscute şi de producătorii nemembri care au semnat un contract cu o

organizaţie de producători recunoscută, fac obiectul unor controale de nivelul unu în
conformitate cu articolul108 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, limitate la 10 % din cantitatea de
produse retrase de pe piaţă.
(2) Operaţiunile de retragere de pe piaţă realizate de producători nemembri care
notifică Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură conform prevederilor art.5 alin(6),
fac obiectul unor controale de nivel unu şi acoperă 100% din cantitatea de produse retrase
de pe piaţă.
(3) Operaţiunile de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere realizate de
organizaţiile de producători recunoscute, fac obiectul controalelor şi condiţiilor prevăzute la
articolul 110 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.543/2011, cu excepţia
cerinţei ca nicio recoltare parţială să nu fi fost efectuată, pentru 10% din suprafeţele de
producţie.
(4) Operaţiunile de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere realizate de
producători nemembri, fac obiectul controalelor care acoperă 100% din suprafeţele de
producţie.
(5) Controalele prevăzute la alin.(1)-(4) se realizează de către Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.
Art.7-(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează Comisia
Europeană, în fiecare zi de miercuri (înainte de ora 12:00, ora Bruxelles-ului), cu privire la
notificările primite în decursul săptămânii anterioare din partea organizaţiilor de
producători și a producătorilor nemembri.
(2) Până la 18 iulie 2011, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură transmite
Comisiei Europene informaţiile referitoare la cantităţile totale retrase de pe piaţă, la
suprafaţa totală pe care au fost realizate operaţiunile de nerecoltare sau de recoltare
înainte de coacere și la cererile de acordare a ajutorului total din partea Uniunii Europene
pentru operaţiunile corespunzătoare de retragere de pe piaţă
(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile după
stabilirea coeficientului de alocare menţionat la art.7 alin.(3) din Regulamentul de punere
în aplicare (UE) Nr.585/2011 al Comisiei, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2011.
Art.8.-(1) Organizaţiile de producători solicită la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură plata ajutorului financiar prevăzut la art. 3 și 4, până la 11 iulie 2011.

(2) Producătorii nemembri solicită la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură plata ajutorului financiar prevăzut la art.4, până la 11 iulie 2011.
(3) Cererile de acordare a ajutorului din partea Uniunii, menţionate la alin. (1) şi (2),
trebuie să fie însoţite de documente justificative care să motiveze cuantumul solicitat al
ajutorului și să conţină un angajament scris în care solicitantul declară că nu a primit dublă
finanţare din fonduri europene sau naţionale, nici compensaţii în cadrul unei poliţe de
asigurare în ceea ce privește operaţiunile eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului
ordin.
Art.9. Procedurile specifice, documentaţia care însoţeşte cererea pe care o depune
solicitantul, precum şi formularistica necesară solicitării şi acordării sprijinului financiar
reglementat de prezentul ordin, se elaborează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, care este autoritatea competentă responsabilă cu aplicarea măsurilor
excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor și legumelor
Art.10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Anexa
Cuantumurile ajutorului care se acordă producătorilor nemembri în cazul
operaţiunilor de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere
Nr.
crt
.

Produs

Producţia
medie
2008-20092010

Cuantum maxim
pentru
retragerile de pe
piaţă

Valoarea
ajutorului pentru
retragerile de pe
piaţă
(euro/ha)

Cuantum pentru
nerecoltare şi
recoltare înainte
de coacere
(euro/ha)

(euro/100 kg)
(1)
1.

(2)
tomate

(100 kg/ha)
(3)
370,63

(4)
33,20

(5)
12304,91

(6=90% x 5 )
11074,42

2.

salată

171,65

38,90

6677,18

6009,46

3.

castraveţi

393,49

24,00

9443,76

8499,38

4.

ardei

195,25

44,40

8669,10

7802,19

205,51

29,60

6083,09

5474,78

graşi
5.

dovlecei

