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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) este instituţia aflată în 

subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autoritatea desemnată în conformitate 

cu Hotărârea de Guvern nr.1408/2009 să administreze Sistemul Informatic Naţional al Viei şi 

Vinului, pentru instituirea şi gestionarea dreptului individual de replantare a viţei-de-vie cu struguri 

de vin, a dreptului de plantare nouă, a dreptului de plantare pe rezerve, precum şi pentru corelarea 

Registrului Plantaţiilor Viticole cu declaraţiile de recoltă, de producţie şi cu declaraţiile de stoc, in 

condiţiile Regulamentului Consiliului (CE) 436/2009.   

 Una din principalele atribuţii ale O.N.V.P.V. este acordarea drepturilor de plantare a viţei-

de-vie din rezervele judeţene şi din rezerva naţională, precum şi a dreptului de plantare nouă. 

 România deţine două rezerve de drepturi de plantare: rezerva judeţeană şi rezerva naţională. 

 Dreptul de plantare dintr-o rezervă reprezintă  dreptul de înfiinţare a unei plantaţii viticole 

pe o suprafaţă echivalentă cu dreptul acordat din rezerva naţională/judeţeană de drepturi de 

plantare. 

 Rezerva  judeţeană a drepturilor de plantare cuprinde totalitatea drepturilor individuale de 

replantare neutilizate în perioada de valabilitate şi drepturile de plantare rezultate  în urma 

defrişărilor şi plantărilor autorizate, în perioada 15 iunie 2003 - 10 octombrie 2006. 

 Drepturile de plantare din rezerva judeţeană au valabilitate 3 ani de la data alocării. După 

expirarea acestei perioade, drepturile se încorporează în rezerva naţională. La rezerva judeţeană se 

întorc drepturile de plantare acordate beneficiarilor, neutilizate în perioada de valabilitate. 
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Drepturile de plantare din rezerva judeţeană pot face obiectul transferului între judeţe, în 

cadrul aceleiaşi regiuni viticole. Transferul de drepturi de plantare dintr-o rezervă judeţeană se 

poate face numai către o rezervă judeţeană de drepturi epuizată. 

Valabilitatea dreptului de plantare acordat din rezerva judeţeană este de trei campanii 

viticole care urmează celei în care a fost acordat. 

  Rezerva naţională a drepturilor de plantare conţine totalitatea drepturilor de plantare din 

rezerva judeţeană neutilizate în perioada de valabilitate,  precum şi drepturile de plantare acordate 

solicitanţilor, neutilizate în perioada de valabilitate. Drepturile din rezerva naţională au valabilitate 

2 ani de la data alocării. După expirarea acestei perioade, drepturile se anulează.  

Valabilitatea unui dreptul de plantare acordat din rezerva naţională este de două campanii 

viticole care urmează celei în care a fost acordat. 

România a aderat la Uniunea Europeană cu un potenţial de producţie de 200.625,29  

hectare, din care suprafaţa plantată era de 178.100,74 hectare, iar drepturile de plantare reprezentau 

un total de 19.694,79, din care 15.881,29 hectare au fost drepturi pe rezerve şi 3.813,5 hectare au 

fost drepturi individuale de replantare. La acestea s-au adăugat drepturile primite de la Uniunea 

Europeană, în momentul aderării, în suprafaţă de 2.830,5 hectare. 

 Începând din anul 2007, din rezervele judeţene şi din rezerva naţională au fost acordate 

14.882,58 hectare de drepturi de plantare a viţei-de-vie. Din aceste drepturi acordate, la data de 

01.03.2012, o suprafaţă foarte mică (862,95 hectare) s-a reatribuit rezervelor deoarece nu au fost 

utlizate în termenul de valabilitate de către beneficiari.  

 În acelaşi timp, din rezerva naţională s-au pierdut 1023,26 hectare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

de drepturi de plantare, transmise la Comisia Europeană. 

 Având în vedere prevederile art. 85 f) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului 

din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind 

dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) publicat in 

JO L 299 din 16.11.2007, potrivit cărora interdicţia plantărilor se menţine până la 31.12.2015, 

ministerul de resort trebuie să actualizeze normele tehnice de acordare a drepturilor de 

plantare, norme aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 

462/2006 pentru aprobarea Normelor de instituire şi gestionare a drepturilor individuale de 

plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri de vin publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 

din 10/08/2006, precum şi Ordinul ministrului agriculturii, şi dezvoltării rurale nr. 532/2007 

privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de acordare a drepturilor de plantare nouă şi a 



 

 

drepturilor individuale de plantare din rezerva naţională şi judeţeană de drepturi de plantare 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 27/06/2007. 

 Pentru asigurarea coerenţei şi fluenţei în aplicarea prevederilor art. 60, 62, 63, 64, 65, 66 

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 publicat in JO L 170/1 din 30.06.2008 si ale 

art. 85f, 85g, 85h, 85i, 85j, 85k din din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 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”) publicat in JO L 299 

din 16.11.2007, s-a întocmit prezentul proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind 

gestionarea drepturilor de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin, a procedurilor şi a 

condiţiilor de acordare, proiect care actualizează procedura stabilită prin ordinele de mai 

sus. 

 Proiectul de ordin este structurat astfel:  

Capitolul I – Dispoziţii generale –  

Secţiunea I - Obiective şi Definiţii;  

Secţiunea a-2-a - Procedura administrativă pentru defrişarea şi plantarea/replantarea viţei-de-vie;  

Capitolul II - Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare/replantare; 

Secţiunea I - Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de plantare nouă; 

Secţiunea a-2-a - Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de replantare şi a 

dreptului de replantare acordat anticipat; 

Secţiunea a-3-a - Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de plantare din 

rezerva naţională; 

Secţiunea a-4-a - Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de plantare din 

rezerva judeţeană; 

Secţiunea a-5-a - Procedura şi termenele de soluţionare a cererilor; 

Capitolul III – Dispoziţii tranzitorii şi finale; 

Anexa la Norme – cuprinde 8 anexe. 

 Menţionăm că prezentul proiect de ordin a fost supus analizei Organizaţiei Naţionale 

Interprofesionale Vitivinicole, recunoscută de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

pentru a respecta procesul de transparenţă decizională. 



 

 

 Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 

462/2006 pentru aprobarea Normelor de instituire şi gestionare a drepturilor individuale de 

plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri de vin publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 

din 10/08/2006 precum şi Ordinul ministrului agriculturii, şi dezvoltarii rurale nr. 532/2007 privind 

aprobarea Procedurii şi condiţiilor de acordare a drepturilor de plantare nouă şi a drepturilor 

individuale de plantare din rezerva naţională şi judeţeană de drepturi de plantare publicat in 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 27/06/2007. 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de ordin alăturat. 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Dorin Ştefan DUŞA 

     

 


