
 
ORDIN 

 
pentru stabilirea unor măsuri excepționale suplimentare cu caracter temporar pentru 

producatorii din sectorul fructe si legume  
 

 
În baza Regulamentului delegat (UE) Nr. 1031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de 
stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare 
pentru producătorii de anumite fructe și legume, 
 
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1308/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor 
produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, 
(CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului și ale Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) Nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și 
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, 
 
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, 
 
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,  

 
văzând referatul de aprobare nr.          /    .10.2014 al Direcţiei Generale Politici Agricole și 
Strategii, 
 

viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul: 
 

 
 
 

ORDIN 
 

 
Art. 1 
(1) Prezentul ordin statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor 
Regulamentului Delegat (UE) Nr. 1031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire 
a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producatorii 
de anumite fructe si legume, si se aplica direct. 
(2) Sprijinul financiar excepțional se acordă  organizaţiilor de producători din sectorul 
fructelor și legumelor recunoscute în conformitate cu articolul 154 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 precum și   producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizații pentru 
activitățile desfășurate începând cu data de 30 septembrie 2014.   
(3) Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar  sunt: retragerea de pe piaţă, nerecoltarea 
sau recoltarea înainte de coacere. 



(4) Prevederile prezentului ordin se aplica pentru o cantitate de 3000 tone pentru urmatoarele 
produse: 

(a) tomate de la codul NC 0702 00 00;  
      (b) morcovi de la codul NC ex 0706 10 00; 
      (c) verze de la codul NC 0704 90 10;  
      (d) ardei dulci de la codul NC 0709 60 10; 
      (e) conopidă și conopidă broccoli de la codul NC 0704 10 00;  
      (f) castraveți de la codul NC ex 0707 00 05; 
      (g) cornișon de la codul NC ex 0707 00 90; 
      (h) ciupercile din genul Agaricus de la codul NC 0709 51 00 
      (i) mere de la codul NC ex 0707 0808 10; 
      (j) pere de la codul NC ex 0707 0808 30; 
      (k) prune de la codul NC 0809 40 05; 
      (l) fructe de tip bacă de la codurile NC 0810 20, 0810 30 și 0810 40; 
     (m) struguri de masă proaspeți de la codul NC 0806 10 10;  
 
(5) APIA monitorizează zilnic cantitățile de produse care fac obiectul măsurilor de la alin. (3) 
și decide oprirea aplicării acestor măsuri în vederea încadrării în cantitatea stabilită la alin. 
(4). 
 
Art. 2 
 
(1) Cuantumurile sprijinului financiar pentru măsurile de nerecoltare și recoltare înainte de 
coacere sunt prevăzute în anexa nr.1 
 
(2) Calculația cuantumului prevăzut la alin. (1) se face în baza devizelor tehnologice cadru 
întocmite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
pentru legume, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești- Mărăcineni 
pentru fructe, respectiv  Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie 
Valea Calugareasca pentru strugurii de masa. 
 
Art.3  
 
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură: 
      a) prin inspectorii din cadrul Direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului 
București, Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor 
şi Fructelor, eliberarea certificatelor de conformitate, conform atribuţiilor prevăzute în 
legislaţia naţională şi comunitară; 
      b) prin inspectorii fitosanitari din cadrul Unităţilor Fitosanitare judeţene controlul 
fitosanitar al culturilor care vor face obiectul nerecoltarii şi recoltării înainte de coacere, in 
urma caruia, inspectorul fitosanitar va elibera o fisă de inspecţie monitorizare.  
 
 
 (2) Agentia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură asigură: 
     a) primirea, înregistrarea și gestionarea notificărilor depuse de producători și a cererilor de 
plată; 
     b) notificarea către Comisia Europeana a informațiilor în conformitate cu art. 10 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014; 
     c) elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la fața locului și gestionarea 
cererilor de plată; 



    d) realizarea controalelor aferente operațiunilor notificate de producători; 
    e) plata sprijinului financiar organizațiilor de producători și producătorilor individuali. 
 
Art.4  
 
(1) Pentru măsurile de retragere de la comercializare, nerecoltare și recoltare înainte de 
coacere notificările din Anexa nr.3 și/sau Anexa nr. 4 se depun la centrele județene ale 
Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, după caz. 
 
(2) Cererea de acordare a  sprijinului financiar se depune la centrele județene ale Agenției de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la data de 31 ianuarie 2015 conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 2. 
 
(3) Cererea de acordare a  sprijinului financiar trebuie să fie însoțită de:  
     a) certificat de conformitate al produsului, eliberat de  inspectorii din cadrul Direcțiilor 
pentru agricultură județene și a municipiului București  Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, pentru măsura de retragere de 
pe piață, distribuire gratuită și alte destinații;  
     b) fişa de inspecţie monitorizare a culturii din punct de vedere fitosanitar pentru măsura de 
nerecoltare şi recoltare în verde; 
     c) documente justificative care să motiveze cuantumul solicitat al ajutorului;  
     d) adeverință emisă de instituția bancară la care a fost deschis contul în care se solicită 
efectuarea plății. 
 
Art. 5 
Anexele  nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.  
 
Art. 6 
 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU, 
 

MINISTRUL AGRICULTURII  ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

 
 

Daniel CONSTANTIN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Anexa nr. 1 

 
CUANTUMURILE AJUTORULUI care se acordă organizaţiilor de producători şi 
producătorilor nemembri în cazul operaţiunilor de nerecoltare şi de recoltare înainte de 
coacere 

Nr. 
crt. 

Produsul 

Producţia 
medie 

 
(100 kg/ha) 

Cuantumul 
maxim pentru 

retragerile de pe 
piaţă pentru alte 

destinaţii 
(euro/100 kg) 

Valoarea 
ajutorului 

pentru 
retragerile de pe 
piaţă pentru alte 

destinaţii 
(euro/ha) 

 
Cuantumul pentru 

nerecoltare şi recoltare 
înainte de coacere 

(euro/ha) 
-OP- 

 

 
Cuantumul pentru 

nerecoltare şi recoltare 
înainte de coacere 

(euro/ha) 
Producătorii nemembrii

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 90% x 5) (7=50%x6) 

1. Tomate în câmp 400,00 18,30 7320,00 6588,00 3294,00 

2. Tomate în 
solarii 

800,00 18,30 14640,00 13176,00 6588,00 

3. Tomate în sere 1200,00 18,30 21960,00 19764,00 9882,00 

4. Morcovi 240,00 8,54 2049,60 1844,64 922,32 

5. Varza 550,00 3,88 2134,00 1920,60 960,30 

6. Ardei graşi 250,00 30,00 7500,00 6750,00 3375,00 

7. Conopidă şi 
conopidă 
broccoli 

280,00 10,52 2945,60 2651,04 1325,52 

8. Castraveţi în  
câmp  

300,00 16,00 4800,00 4320,00 2160,00 

9. Cornişon în 
câmp  

150,00 16,00 2400,00 2160,00 1080,00 

10. Castraveţi în 
solarii   

800,00 16,00 12800,00 11520,00 5760,00 

11. Castraveţi în 
sere 

2000,00 16,00 32000,00 28800,00 14400,00 

12.. Cornişon în 
solarii 

600,00 16,00 9600,00 8640,00 4320,00 

13. Ciuperci* 3791,36 29,33 111200,58 100080,52 50040,26 

14. Mere 300,00 13,22 3966,00 3569,40 1784,70 

15. Pere 300,00 15,90 4770,00 4293,00 2146,50 

16. Prune 180,00 20,4 3672,00 3304,80 1652,40 

17. Fructe de tip 
bacă 

76,66 8,5 651,61 586,45 293,22 

18. Struguri de 
masă 

45,00 26,11 1174,95 1057,45 528,73 

 
 
Coloana (3): conform  alin. (3) al art. 1 din prezentul ordin  
 
*Sursa:AGR2b MADR 

 
 
 
 



 
 

Anexa nr.  2 
                                                        CERERE DE PLATĂ 
 
1. Nr. Unic de identificare               
  

           

 
Nr. Înregistrare A.P.I.A.  ......................……………………………… 
 
 
2. Nume solicitant 

                                        
                      
                                        

SOLICIT OBŢINEREA UNEI PLĂŢI ÎN 
VALOARE DE 

         ,   L E I 
 

                

                

3. Nume/prenume                            

4. Nr. 
Ordine 

J /   /     /       5. Cod 
numeric    

             

6. C.U.I.               

7. Adresa sediu social: 
                                       
                    
                    
                                       

8. Cod poştal       
9. Judeţ              

10. Telefon                                   

11. Fax              

12.  E – mail                                  

13. Adresa de corespondenţă: 
                      
                                        
                      
                      
14. Numărul contului bancar format IBAN, numele băncii la care este deschis: 
                      
                      



 

15.Declaraţia beneficiarului: 
 

 Declar pe proprie răspundere că am citit condiţiile din Regulamentul Comisiei (UE) 
nr. 932/2014 şi mă angajez să le respect. 

 Îmi dau acordul pentru procesarea datelor mele personale în scop administrativ. 
 Declar că sunt persoană juridică faţă de care nu sunt în curs proceduri de faliment, de 

dizolvare sau de lichidare judiciară. 
 Declar ca sunt de acord să răspund conform legii pentru declaraţiile neadevărate sau 

pentru ascunderea adevărului în tot ceea ce am declarat. 
 Declar pe proprie răspundere că nu am primit dublă finanțare din partea Uniunii sau a 

autorităților naționale, nici compensații în cadrul unei polițe de asigurare în ceea ce 
privește operațiunile eligibile pentru ajutor din partea Uniunii în temeiul Regulamentul 
Comisiei (UE) nr. 932/2014Declaraţia beneficiarului: 

Instrucţiuni de completare a formularului  
 
A. Centralizatorul produselor retrase 
 

 
Produs 

 
Suprafaţa 
cultivată 

 
Cantitate 
recoltată 

 
Cantitate 

comercializata 

 
Cantitate 
retrasă 

 
     
     
     
     
 
Data:…………………. 
 
Semnătură/ştampilă beneficiar .................................................. 
 
 
B. Centralizator privind destinaţia produselor retrase 
 

 
Produs 

 
Data retragerii 

Cantitate 
retrasă 

Destinaţia 
produsului retras 

 
Distanta până 
la destinatarul 
produsului* 
 

     
     
     
     
 

Nume şi prenume beneficiar/reprezintant beneficiar: 
               Data: Semnătura: 
                - -  
               



*În cazul în care cu un transport au fost efectuate mai multe livrări se va indica distanța 
parcursă până la ultimul destinatar. 
 
Data:…………………. 
 
Semnătură/ştampilă beneficiar .................................................. 
 
C. Centralizatorul suprafeţelor supuse măsurii de nerecoltare/recoltare ănainte de 
coacere 
 
 
 
 

Produs 
Suprafaţa 
cultivată 

Durata ciclului 
normal de 
producţie 

Producţie 
estimată 

Cantitate 
recoltată 
anterior 

operatiunilor 
de criză 

     
     
     
     
 
Data:…………………. 
Semnătură/ştampilă beneficiar ..................................................



Anexa nr. 3 
 
Denumire 
Organizatie de Producatori/Producator Individual 

 
NOTIFICARE 

Privind cantitatile ce urmeaza a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federatiei Ruse produselor agroalimentare ale 
Uniunii Europene 

 
 

Semnatura/Stampila 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt

Produsul Cantitatea Retragere Locul de 
desfasurare 

a actiunii 

Perioada 
Distributie 

gratuita 
Alte metode 

1       
2       
3       
       
       
       
       
       
       
       



 
Anexa nr. 4 

 
Denumire 
Organizatie de Producatori/Producator Individual 

 
NOTIFICARE 

 
Privind cantitatile ce urmeaza a fi nerecoltate/recoltate inainte de coacere ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federatiei Ruse 

produselor agroalimentare ale Uniunii Europene 
 

⃰ Se va complete pentru fiecare tip de cultura supusa masurii 
 

Semnatura/Stampila 
 
 
 

Nr. 
Crt 

Produsul Suprafata Perioada 
normala de 
productie* 

Cantitatea 
totala 

estimata 
pentru 

intreaga  
perioada de 
productie 

Cantitatea 
recoltata si 

comercializata 
pana la data 

inceperii 
aplicarii 
masurii 

Masura aplicata Locul de 
desfasurare 
a actiunii 

Perioada 
Nerecoltare Recoltare 

inainte 
de 

coacere 

1          
2          
3          
          
          
          
          
          


