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Restructurarea / reconversia planta țiilor viticole

 Care sunt programele din cadrul restructurării / reconversiei plantaţiilor
viticole ?
1.
2.

3.

reconversia prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament
echivalent ca suprafaţă de viţă-de-vie pentru struguri de vin;
reamplasarea parcelelor situate în condiţii nefavorabile pe alte amplasamente,
care oferă condiţii climatice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi
suprafeţe;
modernizarea formei de conducere, a sistemului pentru susţinere şi palisaj în
plantaţiile viticole, prin:
- proiectare, instalare / înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi
palisaj;
- modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura
joasă la cultura semiînaltă şi înaltă;
- modernizarea sistemului de sustinere prin înlocuirea sârmelor şi instalarea a 3
rânduri de sârme, din care minimum două duble, în vederea susţinerii butucilor
şi conducerii lăstarilor.

Nivelul ajutorului
Sumele forfetare / ha pot varia între 1.890 euro, pentru modernizarea sistemului de
susţinere prin instalarea a 3 rânduri de sârme, până la 13.580 euro când, în cadrul
planului individual, reconversia / reamplasarea este însoţită de defrişare.
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 Cum pot accesa acest ajutor financiar?
Etapele de parcurs sunt următoarele:
1. depunerea la Direcţia Agricolă Judeţeană - DAJ, în vederea aprobării
“Conform” a planului individual privind restructurarea / reconversia plantaţiilor
viticole;
- suprafața maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate
fiscal conform legislației în vigoare este de maxim 5 ha/plan individual și campanie
viticolă;
- suprafața maximă a planului individual pentru persoanele fizice înregistrate fiscal
conform legislației fiscale în vigoare precum și a persoanelor juridice este de maxim
150 ha/plan individual și campanie viticolă.
2. solicitanţii ajutorului pentru restructurarea / reconversia plantaţiilor viticole vor
depune, până la data de 20 decembrie 2014, dosarul cu cererea/-ile de ajutor la
centrele judeţene APIA, însoţită/e de documentul/ele de identificare financiară,
garanţia de bună execuţie în cuantum de 500 euro/ha şi planul individual
aprobat.
 Pot beneficia de plata în avans?
Da, cu condiţia să constituiţi o garanţie de 120% din suma cuvenită pentru
măsura respectivă şi să fi început lucrările la măsura respectivă.
 Sancţiuni
Penalizările se aplică în condiţiile de nerealizare a suprafeţelor planificate, astfel
că sub 50% nu se plăteşte sprijinul, iar nerealizarea cuprinsă între 50 şi 100% se
penalizează cu reţinerea pentru suprafaţa nerealizată a garanţiei de bună execuţie.
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Sprijinul financiar pentru asigurarea recoltei de
struguri pentru vin

Dacă ţi-ai asigurat recolta de struguri pentru vin, poţi beneficia de un sprijin
financiar comunitar de până la 80% din valoarea primei de aigurare plătite.
 Care sunt condiţiile accesării acestui sprijin?
a. Solicitantul să fi incheiat o poliţă de asigurare pentru recolta de stuguri pentru
vin în anul agricol 2014;
b. Suprafaţa de viţă de vie să fie înscrisă în Registrul Plantaţiilor Viticole,
existent la DAJ;
c. Suprafaţa de viţă de vie să fie înscrisă în Registrul Fermelor, existent la APIA;
d. Nivelul despăgubirilor primite (în cazul unor calamităţi) să nu depăşească
suma asigurată.
 Care este nivelul sprijinului financiar?
a. 80% din valoarea primei de asigurare - în cazul poliţelor încheiate împotriva
pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile
dezastrelor naturale. Prin fenomene climatice cu efecte adverse, care pot fi
asimilate unui dezastru natural, se înţelege condiţii meteorologice precum
îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din
producţia medie anualã a unui producãtor viticol, faţă de media producţiei pe
3 ani anteriori;
b. 50% din valoarea primei de asigurare - în cazul poliţelor încheiate împotriva:
I. pierderilor menţionate anterior şi împotriva altor pierderi cauzate de alte
fenomene climatice;
II. pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestări cu
dăunători.
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 Care sunt etapele de urmat pentru obţinerea sprijinului financiar ?
a. Depunerea cererii de sprijin financiar pentru asigurarea recoltei de struguri
pentru vin la Centrul judeţean APIA până la 01.12.2014, însoţită de
documentele prevăzute în OMADR 1329/2014 cu modificările şi completările
ulterioare;
b. Verificarea administrativă a dosarului de plată;
c. Verificarea în teren a suprafeţei plantaţiei viticole;
d. Validarea dosarului de plată la APIA Central;
e. Autorizarea plăţii;
f. Efectuarea plăţii.

5

