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ORDIN 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării 

rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producători si 

a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume, precum 

si modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea 

  

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 129.163 din 10 
martie 2009, 

în baza Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si a Legii nr. 1/2004 privind 
înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu 
modificările si completările ulterioare, 

în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin 
financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar si organizatiilor de producători în 
sectorul fructe si legume, 

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin: 

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind 
conditiile de recunoastere a organizatiilor de producători si a grupurilor de producători 
recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului 
financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 
noiembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează: 

1. La articolul 5, alineatele (2) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins: 

„(2) Valoarea productiei comercializate se calculează pe baza productiei membrilor 
organizatiei de producători sau grupului de producători recunoscut preliminar predată de către 
acestia în vederea comercializării, numai în perioada în care detin calitatea de membri ai 
organizatiei sau ai grupului de producători respectiv. 

(9) În cazul în care productia se confruntă cu o diminuare provocată de fenomene 
meteorologice, dezastre naturale si/sau organisme dăunătoare, orice despăgubire acordată în 
acest sens în temeiul măsurilor de asigurare a recoltei prevăzute la art. 41 sau al măsurilor 
echivalente gestionate de organizatia de producători ca urmare a acestor cauze este inclusă în 
valoarea productiei comercializate.” 

2. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă. 

3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2
1
), cu 

următorul cuprins: 

„(21) În situatia în care organizatia de producători nu dispune de date istorice 
suficiente privind valoarea productiei comercializate, pentru acordarea recunoasterii se va lua 
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în calcul valoarea medie a productiei comercializate, în ultimii 3 ani, de toti producătorii care 
sunt membri ai organizatiei de producători la momentul depunerii cererii de recunoastere.” 

4. La articolul 18 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins: 

,,c) asigurarea recoltei.” 

5. La articolul 28 alineatul (1), sintagma „până la data de 30 iunie inclusiv” se elimină. 

6. La articolul 28 alineatul (2), sintagma „dar nu mai târziu de termenul 

mentionat la alin. (2)” se elimină. 

7. La articolul 30 alineatul (4), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins: 

,,b) o estimare privind valoarea productiei comercializate;”. 

8. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins: 

„Art. 31. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar mentionat la art. 6 alin. (7) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008, MAPDR transmite o cerere către Comisia Europeană 
pentru autorizarea acordării sprijinului financiar national pentru programele operationale care 
urmează să fie implementate într-un anumit an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a 
acelui an. Cererea este însotită de dovada că gradul de organizare a producătorilor în regiunea 
în cauză este deosebit de scăzut, conform definitiei prevăzute la art. 93 din Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 1.580/2007, precum si de informatii detaliate privind organizatia de 
producători în cauză, valoarea ajutorului în cauză si procentul contributiilor financiare 
efectuate în conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. a). 

(2) Organizatiile de producători solicită sprijinul financiar si APIA efectuează plata 
acestuia în conformitate cu sectiunea a 11-a «Depunerea si verificarea cererilor de plată». 

(3) O organizatie de producători care intentionează să depună o cerere pentru sprijinul 
financiar prevăzut la alin. (1) va solicita modificarea programului său operational dacă este 
necesar, în conformitate cu art. 28. 

(4) În conditiile alin. (1)-(3), procentul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. c) poate fi 
mărit.” 

9. La articolul 41, alineatele (2) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins: 

„(2) Sprijinul public total alocat pentru asigurarea recoltei nu poate să depăsească: 

a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de organizatia de producători pentru a 
se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi 
asimilate dezastrelor naturale; 

b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de organizatia de producători pentru a 
se asigura împotriva: 
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(i) pierderilor mentionate la lit. a) si împotriva altor pierderi cauzate de fenomene 
meteorologice nefavorabile; si 

(ii) pierderilor cauzate de boli animale sau vegetale ori de infestări cu paraziti. 

(7) În sensul prezentului articol, prin fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi 

asimilat unui dezastru natural se întelege conditii meteorologice precum înghetul, grindina, 
poleiul, inundatiile sau seceta, care distrug peste 30% din productia anuală medie a unui 
fermier în cei 3 ani precedenti sau o medie pe 3 ani bazată pe cei 5 ani precedenti, cu exceptia 
celei mai mari si a celei mai mici dintre valori.” 

10. La articolul 46, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins: 

„Al. 46. - (1) Planul de recunoastere se derulează pe o perioadă maximă de 5 ani, cu 
executie anuală/semestrială, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se 
emite avizul de recunoastere sau din ziua următoare emiterii avizului de recunoastere 
preliminară, are ca obiectiv general obtinerea statutului de organizatie de producători si 
cuprinde cel putin următoarele: 

a) descrierea situatiei persoanei juridice în cauză, în special detalii despre membri, 
productia acestora, valoarea productiei comercializate si a modalitătii de comercializare, 
infrastructura detinută de membri, în cazul în care aceasta este destinată utilizării de către 
grupul de producători; 

b) estimarea semestrială/anuală a valorii productiei comercializate pentru întreaga 
perioadă de implementare a planului de recunoastere; 

c) data propusă pentru începerea punerii în aplicare a planului si durata estimată pentru 
implementarea acestuia, care nu trebuie să depăsească 5 ani; 

d) măsurile ce vor fi implementate în vederea obtinerii recunoasterii ca organizatie de 
producători, defalcate pe actiuni si termene în cadrul unui plan anual/semestrial de executie.” 

11. La articolul 47, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul în care se constată că planul de recunoastere este incomplet, APIA 
transmite o notă de completare solicitantului, acesta având obligatia transmiterii documentelor 
solicitate în maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. În caz contrar, 
planul de recunoastere este respins.” 

12. La articolul 49, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins: 

„Art. 49. - (1) Pe parcursul punerii în aplicare a planului de recunoastere, grupurile de 
producători recunoscute preliminar pot solicita la APIA, o singură dată pentru fiecare 
perioadă semestrială/anuală de executie, modificarea planului de recunoastere, avându-se în 
vedere ca: 

a) modificarea solicitată să nu afecteze obiectivul general al planului de recunoastere; 
si 
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b) solicitarea de modificare a planului de recunoastere să fie justificată în scris si să se 
realizeze cu minimum 30 de zile înainte de: 

(i) termenul final de implementare a măsurii/măsurilor pentru care se solicită 
modificarea, asa cum a fost prevăzut în planul de recunoastere, dacă implementarea acestora a 
început; sau 

(ii) termenul de începere a măsurii/măsurilor pentru care se solicită modificarea.” 

13. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins: 

„Art. 52. - (1) Sprijinul financiar mentionat la art. 5 alin. (1) lit. a) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.078/2008: 

a) se stabileste individual, pentru fiecare grup de producători recunoscut preliminar, în 
conformitate cu art. 5 alin. (2), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr 1 078/2008- 

b) se acordă si se calculează pe baza valorii productiei comercializate aferente 
perioadei corespunzătoare unui semestru, respectiv unui an de implementare a planului de 
recunoastere; 

c) se acordă după implementarea semestrială/anuală a planului de recunoastere. 

(2) În cazul în care o perioadă de implementare nu corespunde unui an calendaristic 
complet, plafonul prevăzut la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 se 
reduce corespunzător perioadei de implementare.” 

14. La articolul 54, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins: 

„(2) Acordarea sprijinului mentionat la alin. (1) este conditionată de realizarea a 
minimum 80% din valoarea productiei comercializate, asa cum este precizată la art. 46 alin. 
(1) lit. b), cu exceptia cazului în care productia a fost afectată de fenomene meteorologice 
nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural, asa cum au fost definite la art. 41 alin. 
(7). 

(3) În orice situatie, grupurile de producători recunoscute preliminar vor depune o 
cerere de plată conform sectiunii a 4-a «Depunerea si verificarea cererilor de plată».” 

15. La articolul 55 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul 
cuprins: 

,,j) centralizatoarele privind productiile obtinute de membri, suprafetele aferente si 
cantitătile de produse livrate către grupul de producători recunoscut preliminar în vederea 
comercializării.” 

16. La articolul 62 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins: 

,,c) conformitatea implementării sau a intentiei de implementare a actiunii cu 
descrierea din programul operational sau din planul de recunoastere aprobat.” 
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17. Articolul 70 se modifică si va avea următorul cuprins: 

„Art. 70. - în situatia în care grupul de producători recunoscut preliminar nu 
implementează una sau mai multe dintre măsurile prevăzute în planul de recunoastere, care 
afectează obiectivul general al acestuia, nu va beneficia de sprijinul aferent măsurilor 
prevăzute în planul anual sau semestrial de executie.” 

18. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 

„(4) Organizatiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar 
care beneficiază de recunoastere pentru un produs sau o categorie de produse pot solicita 
recunoasterea si pentru un alt produs ori o altă categorie de produse, urmând procedura de 
recunoastere conform legiSIatiei în vigoare, si vor modifica în consecintă programul 
operational sau planul de recunoastere.” 

19. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 78
1
, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 781. - Pentru primul an de implementare a planurilor de recunoastere aprobate în 
conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 684/2007 nu se aplică 
prevederile art. 54 alin. (2), iar sprijinul mentionat la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului 
nr. 1.078/2008 se acordă în conditiile prevăzute la art. 52.” 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, 

Ilie Sârbu 

  

Bucuresti, 3 aprilie 2009. 

Nr. 200. 

 


