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COMUNICAT DE PRESĂ
O nouă formă de sprijin acordată producătorilor din sectorul viniviticol
APIA pune în aplicare măsura de recoltare înainte de coacere
Vești bune pentru producătorii din domeniul viniviticol: Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agicultură (APIA) pune în aplicare o nouă măsură pentru susținerea acestui
sector.
Astfel, în urma intrării în vigoare la data de 31 mai 2021 a Hotărârii nr. 590/2021 pentru
completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare
a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul
vitivinicol, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis Ordinul nr. 118/2021 care
reglementează condițiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de
coacere, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul
viniviticol 2019-2023. Ordinul a intrat deja în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 598/16.06.2021.
Operațiunea de recoltare înainte de coacere se referă la înlăturarea totală a
ciorchinilor înainte de ajungerea lor la maturitate, din întreaga exploatație sau de pe
o parte a acesteia, cu condiția ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe
parcele întregi.
În ceea ce privește domeniului de aplicare pe durata exercițiului financiar 2021,
precizăm că recoltarea înainte de coacere se realizează manual, termenul limită pentru
realizarea operațiunilor fiind 21 iulie 2021. Totodată, suprafaţa parcelelor pentru care
se acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în considerare pentru
calcularea limitelor de randament stabilite în specificaţiile tehnice ale vinurilor cu
denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată.
Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de recoltare înainte de coacere,
solicitanții trebuie să depună până la data de 25 iunie 2021, la Centrele județene şi
al Municipiului București ale APIA, o cerere de plată, însoțită de următoarele
documente:
a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă
prin reprezentant legal/împuternicit;
b) împuternicire/procură notarială în situația în care cererea se face prin intermediul
unui reprezentant legal/împuternicit;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/
Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară
activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) copie a declarației de recoltă aferentă ultimei campanii viticole, depusă potrivit
prevederilor legale în vigoare;
f) copie a autorizației de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu
denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, obținută pentru anul
2021.
Copiile documentelor ce vor însoți cererea trebuie să fie certificate “conform cu
originalul” de către solicitant.

APIA facilitează solicitanților și modalitatea electronică de transmitere a
documentațiilor, cu precizarea că acestea trebuie trebuie să fie semnate și datate, iar
copiile trebuie să fie certificate “conform cu originalul” de către solicitant. Totodată,
este posibilă și transmiterea prin curierat.
Important: în situația în care un producător aplică recoltarea înainte de coacere în
plantațiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale căror suprafețe sunt situate în
județe diferite, acesta formulează și depune cereri de plată la Centrele APIA în a căror
rază de competență administrativă sunt situate plantațiile viticole pentru care se
solicită sprijin.
În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească
următoarele condiții de eligibilitate:
a) să aibă înscrisă în Registrul plantațiilor viticole suprafața de viță-de-vie cultivată cu
soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de
coacere;
b) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită recoltarea înainte de
coacere, să fie autorizată în anul 2021 pentru producerea de struguri destinați obținerii
de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale;
c) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită sprijin a fost declarată la
APIA pe declarația de suprafață aferentă cererii unice de sprijin, Campania 2021;
d) să aibă depusă, potrivit prevederilor legale în vigoare, declarația de recoltă
menționată la art. 33 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferentă
campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020;
e) suprafața minimă a parcelei viticole pentru care poate solicită sprijin este de 0,1 ha,
iar suprafața minimă a exploatației care face obiectul cererii unice de plată în
Campania 2021 este de 1 ha;
f) suprafața maximă pentru care se poate solicită sprijin este de 50 ha, indiferent de
numărul cererilor de plată depuse.
Cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea înainte de coacere este de:
a) 5.840 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri
cu denumire de origine controlată;
b) 5.548 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri
cu indicație geografică;
c) 4.906 lei/ ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri
varietale.
Valoarea sprijinului financiar cuvenit beneficiarului se stabilește în funcție de suprafața
reală măsurată în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2016/1.150, după punerea în aplicare a operațiunii de recoltare înainte de
coacere, în limita suprafeței notificate, potrivit prevederilor art. 7 alin. 6.
Plăţile se finanţează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin
APIA, în lei, urmând ca sprijinul să fie acordat beneficiarilor declarați „eligibili” până
la data de 15 octombrie 2021.
Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii de recoltare înainte de coacere,
eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul viniviticol
2019-2023, Ghidul solicitantului și modelul cererii-tip prevăzut prin normele
metodologice, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link:
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/masura-derecoltare-inainte-de-coacere.
APIA, mereu alături de fermieri!
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