
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  

 

Hotărâre privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii 

pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018  

 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

În România viticultura constituie o activitate tradiţională, de mare 

importanţă economică. În Europa, România ocupă locul 6 la suprafaţa 

viticolă, locul 7 la producţia de struguri şi locul 7 la  producţia de vin. 

Patrimoniul viticol reprezintă 1,6% din patrimoniul agricol şi 2,4% din 

suprafaţa arabilă a României. În conformitate cu prevederile  europene în 

vigoare, statele membre au obligaţia de a reglementa prin norme interne 

modul în care sunt instituite măsurile de sprijin, măsurile de reglementare, 

modul de gestionare al potenţialului de producţie şi controalele oficiale ale 

instituţiilor abilitate. Noua Politică Agricolă Comună, denumită în 

continuare P.A.C., va deveni o politică de importanţă strategică pentru 

securitatea alimentară, pentru mediu şi pentru echilibrul teritorial. P.A.C. 

foloseşte în modul cel mai eficient resursele bugetare alocate pentru a 

menţine o agricultură durabilă în întreaga U.E., pentru a aborda probleme 

transfrontaliere importante cum sunt schimbările climatice şi pentru a 

consolida solidaritatea dintre statele membre. Pentru îndeplinirea 

obiectivelor strategice multianuale ale P.A.C., care reprezintă o transpunere 

directă a Strategiei Europa 2020 pentru zonele rurale europene şi pentru a 

îndeplini cerinţele relevante din Tratat, propunerile urmăresc instituirea 

cadrului legislativ pentru politica agricolă comună pentru noua perioadă de 

programare 2014 – 2018. Pe baza evaluării cadrului legislativ actual, s-a 

realizat o consultare amplă cu părţile interesate, o analiză a provocărilor şi 

nevoilor viitoare şi o evaluare cuprinzătoare a impactului sprijinului acordat 

sectorului vitivinicol prin Programul Naţional Suport 2009 - 2013, care a 

absorbit în proporţie de 100% cuantumul alocat pe perioada de programare 

2009 – 2013, precum şi proiecţiile pe termen mediu privind pieţele şi 

veniturile agricole până în 2020.  

În acest sens, în decembrie 2013, Parlamentul European şi Consiliul au 

adoptat noul Regulament (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi 

al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 

1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului. 

       În baza acestuia, România beneficiază de o alocare financiară în 

cuantum de 47,7 milioane euro anual, în perioada 2014 - 2018 pentru  

măsurile de sprijin notificate în cadrul Programului Naţional de Sprijin al 

României în sectorul vitivinicol, 2014 - 2018, respectiv: 

- restructurarea/reconversia plantaţiilor viticole; 

- acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării 

consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la sistemele 

Uniunii referitoare la denumirile de origine şi  indicaţiile geografice, 

precum şi acţiuni de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii 

competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie 



geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;  

-asigurarea recoltei de struguri; 

-investiţii. 

2. Schimbări 

preconizate 

       Prezentul proiect de act normativ propune transpunerea în legislaţia 

naţională a noilor direcţii de acţiune stabilite de noul cadru legislativ al 

Uniunii care vizează sectorul vitivinicol, iar adoptarea noii hotărâri de 

Guvern răspunde obiectivului noului Program Naţional de Sprijin al 

României în sectorul vitivinicol şi a măsurilor notificate pentru perioada 

2014 – 2018. 

        Acest obiectiv este unul important în dezvoltarea sectorului vitivinicol 

românesc în noul context european al organizării comune de piaţă.  

        Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are în vedere 

stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii 

producătorilor din sectorul vitivinicol, pentru perioada de programare 2014 

– 2018. 

         Aplicarea măsurilor identificate în cadrul noului Program Naţional de 

Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 va conduce la o 

repoziţionare a vinurilor româneşti pe piaţa internă şi internaţională, de 

natură să contribuie la un salt calitativ semnificativ în percepţia 

consumatorilor. 

3. Alte informaţii           România a înaintat Comisiei Europene în data de 01.03.2013, noul 

Program Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 

2018, elaborat pe baza evaluării Programului Naţional Suport 2009 - 2013 

şi pe efectuarea unei analize a sectorului vitivinicol românesc. În acest sens, 

aplicarea măsurilor înscrise în Programul Naţional Suport a avut un efect 

pozitiv şi dinamic asupra sectorului vitivinicol din România, realizându-se 

o absorbţie a fondurilor europene de 100%. 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

         Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului creează premise pentru 

realizarea următoarelor obiective cu impact macroeconomic: 

       Punerea în valoare a potenţialului de producţie; 

 Perfecţionarea continuă a tehnologiilor de cultură şi tehnologiilor de 

vinificaţie pentru obţinerea unor vinuri cu denumire de origine controlată şi 

indicaţie geografică recunoscută; 

 Creşterea suprafeţelor apte să producă struguri pentru vin cu 

denumire de origine controlată, la cel puţin 30.000 ha; 

 Promovarea, cu prioritate, în noile plantaţii a soiurilor româneşti 

pentru vinuri de calitate competitive pe plan european: Fetească Albă, 

Fetească Regală, Tămâioasă Românească, Grasă, Fetească Neagră, 

Băbească Neagră, Cadarcă, Frâncuşa şi Busuioacă de Bohotin; 

 Accesarea investiţiilor care să conduca la modernizarea 

tehnologiilor de productie si implicit obtinerea de vinuri calitativ 

superioare, care să promoveze România pe pieţele terţe; 

       Continuarea măsurii de restructurare/reconversie a podgoriilor. 
1

1
. Impactul 

asupra mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

 

      Grupurile ţintă avute în vedere sunt producătorii vitivinicoli, beneficiari 

ai sprijinului financiar alocat producătorilor din sectorului vitivinicol. 

 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

      Sectorul vitivinicol deţine o piaţă de circa 450 milioane euro. Impactul 

prezentei hotărâri de guvern asupra mediului de afaceri se concretizează în 

efectul modului de acordare a sprijinului financiar comunitar alocat 



producătorilor din sector si, implicit în : 

- Extinderea mediului de afaceri profitabil în spaţiul rural. 

-  Îmbunătăţirea activităţii de marketing şi diversificarea gamei sortimentale 

a producţiei de vin. 

-  Promovarea vinurilor pe piaţa internă şi pe pieţele terţe. 

- Creşterea suprafeţelor cultivate cu viţă de vie supuse măsurii de 

restructurare-reconversie. 

- Acesarea de investiţii, care să conducă la modernizarea tehnologiilor de 

producţie şi implicit obţinerea de vinuri calitativ superioare, care să 

promoveze România pe pieţele terţe. 

- Creşterea puterii economice a viticultorilor care se va regăsi în 

îmbunătăţirea tehnicilor de vinificaţie.  

-  Creşterea ponderii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie 

geografică protejată în totalul vinurilor obţinute în România în cadrul 

organizării comune de piaţă. 

3. Impactul social        Dezvoltarea unor servicii eficiente, pentru preluarea, prelucrarea şi 

desfacerea producţiei la nivelul standardelor europene.  

Îmbunătăţirea condiţiilor de producţie în exploataţiile agricole 

Creşterea veniturilor producătorilor din sectorul vitivinicol. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de producţie în exploataţiile agricole. 

4. Impactul asupra 

mediului  

       Dezvoltarea sectorului vitivinicol se desfăşoară prin respectarea 

măsurilor de biosecuritate cu impact asupra condiţiilor de protecţie a 

mediului. 

       Aplicarea de către viticultori a unor tehnici de cultură prietenoase 

mediului va conduce la creşterea calităţii produselor vitivinicole cu efecte 

benefice asupra securităţii şi siguranţei alimentare. 

       Valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi 

posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor vegetale va avea efecte 

pozitive asupra biodiversităţii. Astfel, viţa-de-vie cultivată pe terenuri 

nisipoase precum şi lucrările tehnologice aferente întreţinerii acesteia 

conduc la combaterea eroziunii solului şi reţinerea apei în sol.  

       Deasemenea, accesarea măsurilor de agromediu va permite stimularea 

viticultorilor pentru realizarea de investiţii care conduc la creşterea 

calitativă a producţiei şi dezvoltarea sectorului vitivinicol prin respectarea 

măsurilor de biosecuritate.   

       Un alt element deosebit de important priveşte gestionarea eficientă a 

resurselor energetice şi de apă.  

       Accesarea finanţării măsurii de investiţii va conduce la îmbunătăţirea 

performanţei în fermele viticole, care au ca scop reducerea presiunii 

economice asupra rezervelor de energie şi de apă.   

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Pentru perioada 2014 – 2018, România a notificat Comisiei Europene noul Program 

Naţional de Sprijin 2014 – 2018 în care, pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor sectorului 

vitivinicol, au fost notificate următoarele măsuri:  

            -     restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

            -     asigurarea recoltei plantaţiilor viticole; 

-    acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire 

la consumul moderat de vin şi la sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine şi  

indicaţiile geografice, precum şi acţiuni de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii 

competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor 

pentru care se indică soiul viţei-de-vie;  



-     investiţii.  

           Conform anexei VI din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cuantumul alocat României 

reprezentând sprijinul acordat sectorului vitivinicol din partea Uniunii este de 47,7 milioane de 

euro anual, pentru perioada de programare 2014 – 2018.  

            În vederea prefinanţării cheltuielilor aferente măsurilor accesate prin Programul Naţional 

de Sprijin 2014 – 2018, în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt cuprinse 

sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, 

respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, 

măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează 

din Fondul European de Garantare Agricolă – F.E.G.A., sume ce se alocă temporar din veniturile 

din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul 

Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului. 

            Ca impact pentru bugetul de stat menţionăm că, din totalul cuantumului alocat României 

prin Programul Naţional de Sprijin 2014 – 2018, măsura de promovare a vinurilor poate beneficia 

de cofinanţare de la bugetul de stat în cuantum de 30%, care reprezintă, estimativ, pe întreaga 

perioada de programare, 5.850.000 euro, din care: 

- pentru anul 2014 –    750.000 euro; 

- pentru anul 2015 –    900.000 euro; 

- pentru anul 2016 – 1.200.000 euro; 

- pentru anul 2017 – 1.500.000 euro; 

- pentru anul 2018 – 1.500.000 euro. 

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri 

normative 

necesare pentru 

aplicarea 

prevederilor 

proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative 

în vigoare ce vor fi 

modificate sau 

abrogate, ca 

urmare a intrării 

în vigoare a 

proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative 

ce urmează a fi 

elaborate în 

vederea 

implementării 

noilor dispoziţii  

      Hotărârea nr. 1228/2008 privind stabilirea modului de acordare a 

sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol; 

     Ordinul nr. 1337/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe 

pieţele ţărilor terţe, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional 

de sprijin în sectorul vitivinicol 2014 - 2018 şi pentru aprobarea modelului 

de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a 

vinurilor pe pieţele ţărilor terţe; 

     Ordinul nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu 

sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009 - 2013/2014, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

    Ordinul nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de 

acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru 

asigurarea recoltei de struguri pentru vin, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    Ordinul privind aprobarea Normelor de aplicare a programului de 

investiţii în sectorul vitivinicol, derulate cu sprijin comunitar, în perioada 

2014 – 2018; 

    Ordinul nr. 1401 din 11.12.2013 privind constituirea Comisiei de 

evaluare şi selecţie a programelor de informare şi promovare a produselor 

agricole şi vinurilor pe piaţa internă şi în ţări terţe. 

 2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu 

legislaţia 

comunitară în 

cazul proiectelor 

ce transpun 

prevederi 

comunitare  

          Proiectul de act normativ este în conformitate cu: 

- Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 

1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului; 

- Regulamentul (CE) nr. 555/2008 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.Măsuri 

normative 

necesare aplicării 

directe a actelor 

normative 

comunitare   

- Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 

2018; 

- Liniile directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin 

în sectorul vitivinicol, în concordanţă cu Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei 

organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 

1234/2007 ale Consiliului şi Regulamentul (CE) nr. 555/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4. Hotărâri ale 

Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte 

normative şi/sau 

documente 

internaţionale din 

care decurg 

angajamente   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

     Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor Convenţiei 

europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, 

ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii 

privind procesul 

de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de 

cercetare şi alte 

organisme 

implicate  

      

     Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii, cu 

consultarea reprezentanţilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic 

Vitivinicol, Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole, Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Oficiului Naţional al Viei şi 

Produselor Vitivinicole şi Patronatului Naţional al Viei şi Vinului. 

 

2. Fundamentarea 

alegerii 

organizaţiilor cu 

care a avut loc 

consultarea, 

precum şi a 

modului în care 

activitatea acestor 

organizaţii este 

legată de obiectul 

proiectului de act 

normativ 

 

3. Consultările 

organizate cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale, în 

situaţia în care 

proiectul de act 

normativ are ca 

Nu este cazul. 



obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, 

în condiţiile 

Hotărârii 

Guvernului nr. 

521/2005 privind 

procedura de 

consultare a 

structurilor 

asociative ale 

autorităţilor 

administraţiei 

publice locale la 

elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările 

desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, 

în conformitate cu 

prevederile 

Hotărârii 

Guvernului nr. 

750/2005 privind 

constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii 

privind avizarea 

de către: 

a) Consiliul 

Legislativ 

b) Consiliul Suprem 

de Apărare a Ţării 

c) Consiliul 

Economic şi Social 

d) Consiliul 

Concurenţei 

e) Curtea de 

Conturi 

 

Proiectul de hotărâre a Guvernului va fi transmis la Consiliul Legislativ în 

vederea analizării şi avizării. 

6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea 

societăţii civile cu 

privire la 

necesitatea 

elaborării 

proiectului de act 

normativ 

  

      În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost îndeplinite 

procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională. 

Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro.  
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/utilizator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/salvate2/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SP8ZCJS3/00085040.htm


2. Informarea 

societăţii civile cu 

privire la 

eventualul impact 

asupra mediului în 

urma 

implementării 

proiectului de act 

normativ, precum 

şi efectele asupra 

sănătăţii şi 

securităţii 

cetăţenilor sau 

diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de 

punere în aplicare 

a proiectului de 

act normativ de 

către autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi/sau locale - 

înfiinţarea unor 

noi organisme sau 

extinderea 

competentelor 

instituţiilor 

existente 

 

       

 

 

      Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în 

proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

prin structurile centrale şi teritoriale din subordine. 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre privind stabilirea modului de 

acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii producătorilor din sectorul vitivinicol în perioada 

2014 – 2018.  

 

 

 

VICEPRIM – MINISTRU, 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

DANIEL CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  

 

 

Ioana – Maria PETRESCU 

 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 

 

 

Liviu VOINEA 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

Titus CORLĂŢEAN 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

Robert - Marius CAZANCIUC 

 

 

 

 

                     


