ORDIN
nr…………….din ………2022
privind completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017
pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme
asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către
acestea
Văzând referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr.

din

.2022,

Ținând cont de prevederile:
- Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor
privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii
agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA)
și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE)
nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;
- Regulamentul (UE) 2021/2117 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și
protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și a Regulamentului (UE) nr.
228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale
Uniunii,
în temeiul prevederilor:
- art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin:
Articolul I
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea normelor
privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi
legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1034 din 28 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se
completează după cum urmează:
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După articolul 21 se introduc două noi articole, articolul 211 și articolul 212, cu următorul cuprins:
„Art. 211
(1) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/2117 al Parlamentului și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a
piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității
produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea,
prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și a
Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, organizațiile de producători recunoscute sau asociațiile acestora, ce
derulează un program operațional, care a fost aprobat de autoritatea competentă pentru o durată care
depășește data de 31 decembrie 2022, depun la APIA, până la data de 15 septembrie 2022, o cerere prin
care solicită ca programul operational aprobat:
a) să fie modificat pentru a respecta cerințele Regulamentului (UE) 2021/2115 sau
b) să fie înlocuit cu un nou program operațional aprobat în temeiul Regulamentului (UE) 2021/2115 sau
c) să se deruleze în continuare până la sfârșitul său în condițiile aplicabile în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1308/2013.
(2) În cazul în care organizațiile de producători recunoscute sau asociațiile acestora, care derulează un
program operational, nu prezintă cererea prevăzută la alin. (1) până la data de 15 septembrie 2022,
programele operaționale care au fost aprobate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 se încheie
la 31 decembrie 2022.
Art. 212
(1) Programele operaționale prevăzute la art. 211 alin. (1) lit. a) și b) se supun prevederilor Capitolului III,
Secțiunea 1 și Secțiunea 2, aplicabile sectorului fructe și legume, din Regulamentul nr. 2115/2021 de
stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele
membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de
garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare
a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 şi (UE) nr. 1307/2013.
(2) Organizațiile de producători recunoscute sau asociațiile acestora, care depun un program operational
nou, se supun acelorași prevederi menționate la alin. (1).”
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale
Petre DAEA
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