
REGULAMENT nr. 256 / 2017 de modificare a Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) 2016/1150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 

priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol 
 
COMISIA EUROPEANĂ, 
 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor 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 (1), în special articolul 54 literele (a), (c) şi (e), 

(1)JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare 
a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 

nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 62 alineatul (2) litera (a), 
(2)JO L 347, 20.12.2013, p. 549. 
întrucât: 

(1)Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei (3) 
prevede că proiectul de program de sprijin menţionat la articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 1308/2013 trebuie să se refere la cele cinci exerciţii financiare ale perioadei 2014-2018. Pentru a 
se asigura continuitatea dintre programele de sprijin, ar trebui întocmit un nou proiect de program de 
sprijin pe cinci ani, pentru exerciţiile financiare ale perioadei 2019-2023. Deoarece actualul cadru 

financiar multianual prevede finanţarea politicii agricole comune până în 2020, este necesar să se 
prevadă o rezervă în ceea ce priveşte disponibilitatea fondurilor începând cu 2021. În scopul de a se 

asigura coerenţa, este necesar să se întocmească modele în ceea ce priveşte depunerea programelor 
naţionale de sprijin pentru perioada 2019-2023. 
(3)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol (JO L 190, 15.7.2016, p. 23). 

(2)La articolul 4 alineatul (3) şi la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) 2016/1150, este necesar să se înlocuiască termenul "beneficiar" cu termenul "solicitant", 
deoarece aceste dispoziţii se referă la procedura de depunere a cererilor. De asemenea, acest din urmă 

termen termenul menţionat în ultimul rând ar trebui adăugat la articolul 30 alineatul (1) şi alineatul (2) 
litera (a) întrucât aceste dispoziţii privesc, printre altele, controalele administrative asupra cererilor de 

sprijin. 
(3)Este necesar, totodată, să se modifice anexele I-V la Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) 2016/1150 pentru a se asigura coerenţa denumirilor măsurilor cu formularea utilizată în partea 

dispozitivă a regulamentului menţionat şi, în ceea ce priveşte măsura de promovare, pentru a se indica 
mai în detaliu informaţiile solicitate statelor membre şi pentru perioada de programare 2014-2018. 

(4)Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 ar trebui modificat în consecinţă. 
(5)Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea 
comună a pieţelor agricole, 

 
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

 
Art. 1 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 1, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text: 
"(1) Proiectul de program de sprijin menţionat la articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 1308/2013 se referă la următoarele perioade de câte cinci exerciţii financiare: 
a) exerciţiile financiare 2014-2018; 

b) exerciţiile financiare 2019-2023. 
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(1a) Fiecare stat membru prezintă Comisiei, până la 1 martie 2018, proiectul său de program de sprijin 
pentru exerciţiile financiare 2019-2023. În cazul în care pachetele financiare naţionale prevăzute pentru 

exerciţiul financiar 2021 şi exerciţiile financiare ulterioare sunt modificate după data respectivă, statele 
membre adaptează programele de sprijin în consecinţă. 

Fiecare stat membru pune la dispoziţia Comisiei, prin mijloace electronice, proiectul său de program de 
sprijin pentru exerciţiile financiare 2019-2023, folosind modelul prevăzut în anexa Ia. 
Fiecare stat membru pune la dispoziţia Comisiei, prin mijloace electronice, alocarea financiară pentru 

proiectul său de program de sprijin aferent exerciţiilor financiare 2019-2023, folosind modelul prevăzut 
în anexa IIa." 

2.La articolul 2, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text: 
"(2) Modificările menţionate la alineatul (1) sunt indicate în programul de sprijin care trebuie prezentat 
Comisiei utilizând modelul prevăzut în anexa I sau în anexa Ia şi cuprind: 

a) motivele modificărilor propuse; 
b) o versiune actualizată a tabelului financiar utilizând modelul prevăzut în anexa II sau în anexa IIa, 

atunci când modificările aduse programului de sprijin implică o revizuire a alocării financiare." 
3.La articolul 3, litera (f) se înlocuieşte cu următorul text: 
"(f) un tabel al finanţării generale astfel cum este prevăzut în anexa II sau în anexa IIa la prezentul 

regulament;" 
4.La articolul 4, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text: 

"(3) Solicitanţii care intenţionează să furnizeze certificate privind situaţiile financiare care să însoţească 
cererile lor de plată în conformitate cu articolul 41 informează autoritatea competentă cu privire la 

intenţia lor în momentul depunerii cererii." 
5.La articolul 5, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text: 
"(3) Solicitanţii care intenţionează să furnizeze certificate privind situaţiile financiare care să însoţească 

cererile lor de plată în conformitate cu articolul 41 informează autoritatea competentă cu privire la 
intenţia lor în momentul depunerii cererii." 

6.La articolul 18 alineatul (2), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text: 
"Statele membre stabilesc valoarea sprijinului şi a compensaţiei pentru costurile de colectare 
menţionate la articolul 52 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în limitele prevăzute la 

alineatul (1) din prezentul articol şi pe baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. Statele membre 
indică ambele valori la rubricile relevante atunci când utilizează modelele prevăzute în anexele I, Ia, 

III, IV şi IVa la prezentul regulament." 
7.Articolul 19 se modifică după cum urmează: 
(a)alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text: 

"(2) În acelaşi timp cu raportul menţionat la alineatul (1), statele membre informează Comisia cu privire 
la datele tehnice şi financiare legate de punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în programele lor de 

sprijin, utilizând modelul prevăzut în anexa IV sau în anexa IVa. 
Pentru fiecare exerciţiu financiar şi pentru fiecare măsură, datele respective includ: 
a) pentru exerciţiile financiare ale perioadei de cinci ani pentru care au fost făcute deja cheltuieli: date 

tehnice reale şi o declaraţie privind cheltuielile, care în niciun caz nu trebuie să depăşească limita 
bugetară pentru statul membru respectiv prevăzută în anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013; 

b) pentru exerciţiile financiare ulterioare până la încheierea perioadei planificate de punere în aplicare 
a programului de sprijin: date tehnice anticipate şi previziuni privind cheltuielile, până la limita bugetară 
pentru statul membru respectiv prevăzută în anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 şi în 

concordanţă cu cea mai recentă versiune a tabelului financiar prezentat utilizând modelul prevăzut în 
anexa II sau în anexa IIa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 2 din prezentul 

regulament." 
(b)alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text: 
"(4) Până la 1 martie 2017, 1 martie 2019, 1 martie 2022 şi 1 martie 2024, statele membre notifică 

Comisiei o evaluare a raportului cost-eficacitate şi a avantajelor programelor lor de sprijin, precum şi o 
precizare a modalităţilor de sporire a eficienţei acestora. 

Aceste evaluări sunt prezentate utilizând modelul prevăzut în anexa III, sunt însoţite de informaţii 
financiare şi tehnice în conformitate cu modelul prevăzut în anexa IV sau în anexa IVa şi vizează toţi 
anii anteriori din perioada de cinci ani relevantă. De asemenea, se includ în concluzii următoarele 

elemente: 
a) C1: evaluarea raportului cost-eficacitate şi a avantajelor programului de sprijin; 
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b) C2: Modalităţi de sporire a eficienţei programului de sprijin." 
8.La articolul 20, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text: 

"(3) Atunci când utilizează modelele prevăzute în anexele I, Ia, III, IV, IVa şi V, statele membre indică 
dacă se vor acorda ajutoare de stat, precum şi valoarea corespunzătoare a acestora, în rubricile 

relevante." 
9.Articolul 30 se modifică după cum urmează: 
(a)la alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text: 

"Se efectuează controale administrative pentru toate cererile de sprijin, cererile de plată sau alte 
declaraţii şi solicitări de modificare depuse de un solicitant sau de un beneficiar ori de o terţă parte, iar 

aceste controale cuprind toate elementele a căror verificare prin controale administrative este posibilă 
şi adecvată." 
(b)la alineatul (2), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text: 

"(a) eligibilitatea solicitantului;" 
10.Anexele I-V se înlocuiesc cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament. 

Art. 2: Intrarea în vigoare 
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre. 

 
Adoptat la Bruxelles, 14 februarie 2017. 
 

 

 

Pentru Comisie 

Preşedintele 

Jean-Claude JUNCKER 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXĂ: 
"- ANEXA I: Programul naţional de sprijin 2014-2018 

Exerciţiile financiare 2014-2018 Statul membru (1): 
(1)A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii. 

Data notificării (2): Numărul revizuirii: 
(2)Termenul-limită pentru notificare: 1 martie şi 30 iunie. 
Motivul: modificare solicitată de Comisie/modificare solicitată de statul membru (3) 

(3)A se tăia menţiunea care nu este aplicabilă. 
(A)Descrierea măsurilor propuse, precum şi obiectivele cuantificate ale acestora 

1._ 
a)Informarea în statele membre, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 

(UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 

(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 

(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare: da/nu 
- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 
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(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 
(xii)Ajutoare de stat: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

b)Promovarea în ţări terţe, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013: 

Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 

(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 

(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare: da/nu 

- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 

(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 

(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 

(xii)Ajutoare de stat: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
2._ 

a)Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) literele 
(a), (b) şi (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 

Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 

(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 

(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare/contribuţii în natură: da/nu 

- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 
b)Replantarea plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu articolul 46 

alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 

Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 

(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare/contribuţii în natură: da/nu 
- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 

(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 
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(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 

3.Recoltarea înainte de coacere, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 

(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 

(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare/contribuţii în natură: da/nu 
- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 

(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 

4.Fondurile mutuale, în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 

Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 

(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 

(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 

(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 

pentru a evita dubla finanţare: 
5.Asigurarea recoltelor, în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 

(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 

(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 

(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 

(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 
(xii)Ajutoare de stat: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

6.Investiţii, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 

Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 

(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
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(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 

(xii)Ajutoare de stat: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
7.Inovarea în sectorul vitivinicol, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 

(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 

(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 

(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 

(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 

8.Distilarea subproduselor, în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 

Descrierea măsurilor propuse (inclusiv nivelul sprijinului): 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 

(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 

(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
(B)Rezultatele consultărilor organizate: 

(C)Strategia de ansamblu: 
(D)Evaluarea impactului tehnic, economic, ecologic şi social preconizat: 

(E)Calendarul de punere în aplicare a măsurilor: 
(F)Tabelul financiar general în formatul indicat în anexa II (a se preciza numărul revizuirii): 
(G)Obiectivele strategice, indicatorii şi ţintele cuantificate care trebuie folosite la monitorizare şi 

evaluare: 
(H)Măsurile adoptate pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare şi eficientă a programului: 

(I)Desemnarea autorităţilor competente şi a organismelor responsabile cu punerea în aplicare a 
programului: 
(J)Site-ul internet pe care este pusă la dispoziţia publicului legislaţia naţională referitoare la programul 

de sprijin: 
- ANEXA Ia: Programul naţional de sprijin 2019-2023 

Exerciţiile financiare 2019-2023 Statul membru (1): 
(1)A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii. 
Data notificării (2): Numărul revizuirii: 

(2)Termenul-limită pentru notificare: 1 martie şi 30 iunie. 
Motivul: modificare solicitată de Comisie/modificare solicitată de statul membru (3) 

(3)A se tăia menţiunea care nu este aplicabilă. 
(A)Descrierea măsurilor propuse, precum şi obiectivele cuantificate ale acestora 
1._ 

a)Informarea în statele membre, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013: 

Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 

(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 

https://idrept.ro/12038328.htm
https://idrept.ro/12038328.htm
https://idrept.ro/12038328.htm


(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 

(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare: da/nu 
- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 

(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 

(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 

pentru a evita dubla finanţare: 
(xii)Ajutoare de stat: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
b)Promovarea în ţări terţe, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 

Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 

(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare: da/nu 

- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 
(xii)Ajutoare de stat: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

2._ 
a)Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) literele 

(a), (b) şi (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 

(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 

(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare/contribuţii în natură: da/nu 
- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 

(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 

(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 

pentru a evita dubla finanţare: 
b)Replantarea plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu articolul 46 
alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 

(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 

(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
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(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare/contribuţii în natură: da/nu 
- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 

(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 

pentru a evita dubla finanţare: 
3.Recoltarea înainte de coacere, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 

(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 

(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vi)Aplicarea baremelor standard pentru costurile unitare/contribuţii în natură: da/nu 

- dacă da: informaţii privind metoda de calcul şi adaptarea anuală: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 

(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 

4.Fondurile mutuale, în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 

(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 

(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 

5.Asigurarea recoltelor, în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 

Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 

(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 

pentru a evita dubla finanţare: 
(xii)Ajutoare de stat: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
6.Investiţii, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse: 

(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 
(iii)Procedura de depunere a cererilor: 

(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
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(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 
(xii)Ajutoare de stat: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

7.Inovarea în sectorul vitivinicol, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 

Descrierea măsurilor propuse: 
(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 

(v)Costuri eligibile/neeligibile: 
(vii)Criterii de prioritate şi ponderea fiecăruia: 
(viii)Procedura de selecţie: 

(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 
(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 

(xi)Demarcarea faţă de alte scheme ale Uniunii sau naţionale şi sistemul de verificare pus în aplicare 
pentru a evita dubla finanţare: 

8.Distilarea subproduselor, în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Figurează în programul de sprijin: da/nu - dacă da: 
Descrierea măsurilor propuse (inclusiv nivelul sprijinului): 

(i)Strategia propusă şi obiectivele cuantificate: 
(ii)Beneficiari: 

(iii)Procedura de depunere a cererilor: 
(iv)Criterii de eligibilitate: 
(v)Costuri eligibile/neeligibile: 

(viii)Procedura de selecţie: 
(ix)Termenele de efectuare a plăţilor către beneficiari: 

(x)Avansuri: da/nu - dacă da: rata maximă şi condiţiile: 
(B)Rezultatele consultărilor organizate: 
(C)Strategia de ansamblu: 

(D)Evaluarea impactului tehnic, economic, ecologic şi social preconizat: 
(E)Calendarul de punere în aplicare a măsurilor: 

(F)Tabelul financiar general în formatul indicat în anexa II (a se preciza numărul revizuirii): 
(G)Obiectivele strategice, indicatorii şi ţintele cuantificate care trebuie folosite la monitorizare şi 
evaluare: 

(H)Măsurile adoptate pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare şi eficientă a programului: 
(I)Desemnarea autorităţilor competente şi a organismelor responsabile cu punerea în aplicare a 

programului: 
(J)Site-ul internet pe care este pusă la dispoziţia publicului legislaţia naţională referitoare la programul 
de sprijin: 

- ANEXA II: Alocarea financiară pentru programul naţional de sprijin 2014-2018 (1) 
(1)Sumele includ, de asemenea, cheltuielile aferente operaţiunilor lansate în cadrul programului anterior 

pe cinci ani pentru perioada 2009-2013 şi pentru care plata este efectuată în al treilea program pe cinci 
ani pentru perioada 2014-2018. 
(în mii de euro) 
Statul membru (*): 

Data notificării (**): Data notificării anterioare: 

Numărul prezentului tabel modificat: 
Motivul: modificare solicitată de Comisie/modificare solicitată de statul membru (***) 

    Exerciţiul financiar   

Măsuri Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013 

  2014 2015 2016 2017 2018 Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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1.a - Informarea în statele 

membre 

Articolul 45 alineatul 

(1) litera (a) 

Notificarea anterioară             

Suma modificată             

1.b - Promovarea în ţări terţe Articolul 45 alineatul 
(1) litera (b) 

Notificarea anterioară             

Suma modificată             

2.a - Restructurarea şi re- 

conversia plantaţiilor viticole 

Articolul 46 alineatul 

(3) literele (a), (b), (d) 

Notificarea anterioară             

Suma modificată             

2.b - Replantarea plantaţiilor 

viticole din motive sanitare sau 

fitosanitare 

Articolul 46 alineatul 

(3) litera (c) 

Notificarea anterioară             

Suma modificată             

3 - Recoltarea înainte de coacere Articolul 47 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

4 - Fondurile mutuale Articolul 48 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

5 - Asigurarea recoltelor Articolul 49 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

6 - Investiţii Articolul 50 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

7 - Inovarea în sectorul 
vitivinicol 

Articolul 51 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

8 - Distilarea subproduselor Articolul 52 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

TOTAL Notificarea anterioară             

Suma modificată             

(*) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii. 
(**) Termenul-limită pentru notificare: 30 iunie. 

(***) A se tăia menţiunea care nu este aplicabilă. 

- ANEXA IIa: Alocarea financiară pentru programul naţional de sprijin 2019-2023 (1) 
(1)Sumele includ, de asemenea, cheltuielile aferente operaţiunilor lansate în cadrul programului anterior 
pe cinci ani pentru perioada 2014-2018 şi pentru care plata este efectuată în al treilea program pe cinci 

ani pentru perioada 2019-2023. 
(în mii de euro) 
Statul membru (*): 

Data notificării (**): Data notificării anterioare: 
Numărul prezentului tabel modificat: 

Motivul: modificare solicitată de Comisie/modificare solicitată de statul membru (***) 

    Exerciţiul financiar   

Măsuri Regulamentul (UE) 

nr. 1308/2013 

  2019 2020 2021 2022 2023 Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.a - Informarea în statele 

membre 

Articolul 45 alineatul 

(1) litera (a) 

Notificarea anterioară             

Suma modificată             

1.b - Promovarea în ţări terţe Articolul 45 alineatul 
(1) litera (b) 

Notificarea anterioară             

Suma modificată             

2.a - Restructurarea şi re- 

conversia plantaţiilor viticole 

Articolul 46 alineatul 

(3) literele (a), (b), (d) 

Notificarea anterioară             

Suma modificată             

2.b - Replantarea plantaţiilor 

viticole din motive sanitare sau 

fitosanitare 

Articolul 46 alineatul 

(3) litera (c) 

Notificarea anterioară             

Suma modificată             

3 - Recoltarea înainte de coacere Articolul 47 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

4 - Fondurile mutuale Articolul 48 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

5 - Asigurarea recoltelor Articolul 49 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

6 - Investiţii Articolul 50 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

7 - Inovarea în sectorul 
vitivinicol 

Articolul 51 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

8 - Distilarea subproduselor Articolul 52 Notificarea anterioară             

Suma modificată             

TOTAL Notificarea anterioară             

Suma modificată             

(*) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii. 
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(**) Termenul-limită pentru notificare: 30 iunie. 

(***) A se tăia menţiunea care nu este aplicabilă. 

- ANEXA III: Raportare privind punerea în aplicare a programului naţional de sprijin 
Exerciţiul financiar: 

Data notificării: Numărul revizuirii: Statul membru (1): 
(1)A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii. 
(A)Evaluare globală: 

(B)Condiţiile şi rezultatele punerii în aplicare a măsurilor propuse (2) 
(2)Se completează numai rubricile referitoare la măsurile care figurează în programul de sprijin. 

1._ 
a)Informarea în statele membre, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013: 

Condiţii de punere în aplicare: 
Rezultate (3) 

Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 
Ajutoare de stat: 
b)Promovarea în ţări terţe, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 1308/2013: 
Condiţii de punere în aplicare: 

Rezultate (3) 
(3)Evaluarea impactului tehnic, economic, ecologic şi social pe baza criteriilor şi a indicatorilor cantitativi 

stabiliţi pentru monitorizare şi evaluare în programul notificat. 
Volumul exporturilor per destinaţie, în hl: 
Evoluţia cotei vinurilor din statele membre pe pieţele străine, per piaţă-ţintă: 

Volumul exporturilor per destinaţie, în hl 
Valoarea exporturilor per destinaţie, în EUR 

Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 
Ajutoare de stat: 
2._ 

a)Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) literele 
(a), (b) şi (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Condiţii de punere în aplicare: 
Rezultate: 
Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 

b)Replantarea plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu articolul 46 
alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Condiţii de punere în aplicare: 
Rezultate: 
Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 

3.Recoltarea înainte de coacere, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Condiţii de punere în aplicare: 

Rezultatele, inclusiv evoluţia stocurilor: 
Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 
4.Fondurile mutuale, în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Condiţii de punere în aplicare: 
Rezultate: 

Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 
5.Asigurarea recoltelor, în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Condiţii de punere în aplicare: 

Rezultate: 
Numărul de hectare care beneficiază de asigurare în sectorul vitivinicol, în comparaţie cu alte terenuri 

agricole: 
Tipul de asigurare finanţată: 
Cheltuielile per tip de asigurare: 

Numărul de beneficiari per tip de asigurare: 
Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 
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Ajutoare de stat: 
6.Investiţii, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Condiţii de punere în aplicare: 
Rezultate: 

Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 
Ajutoare de stat: 
7.Inovarea în sectorul vitivinicol, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 

Condiţii de punere în aplicare: 
Rezultate: 

Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 
8.Distilarea subproduselor, în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: 
Condiţii de punere în aplicare (inclusiv nivelul sprijinului): 

Rezultate: 
Realizarea obiectivelor stabilite în programul de sprijin: 

(C)Concluzii (şi, dacă este cazul, modificări preconizate) 
- ANEXA IV: Date tehnice privind programul naţional de sprijin 2014-2018 (1) 
(1)A se introduce datele privind execuţia pentru exerciţiile financiare pentru care cheltuielile au fost deja 

suportate şi previziunile pentru exerciţiul financiar în curs şi exerciţiile financiare următoare. 
(sume în mii de euro) 
Statul membru (*): 

Data 
notificării 

(**): 

Data notificării anterioare: 

Numărul prezentului tabel modificat: 

      Exerciţiul financiar   

Măsuri Regulamentul 

(UE) 
nr. 1308/2013 

  2014 2015 2016 2017 2018 2014-

2018 

  Executare/Previziuni Executare/Previziuni Executare/Previziuni Executare/Previziuni Executare/Previziuni Total 

Executare 

+ 
Previziuni 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.a - 

Informarea în 

statele 

membre 

Articolul 45 

alineatul (1) 

litera (a) 

Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 
totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 
beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 
operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 
totală a 

ajutoarelor de 

stat 

            

1.b - 

Promovarea 

în ţări terţe 

Articolul 45 

alineatul (1) 

litera (b) 

Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 
beneficiar 
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Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

2 - 

Restructurarea 
şi reconversia 

plantaţiilor 

viticole 

Articolul 46 Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor, 

dacă este 

cazul 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Suprafaţa 

totală vizată 

(ha) 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii 
(EUR/ha) 

            

2.a - 
Replantarea 

plantaţiilor 

viticole din 
motive 

sanitare sau 

fitosanitare 

Articolul 46 
alineatul (3) 

litera (c) 

Cheltuielile 
totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 
totale ale 

beneficiarilor, 

dacă este 
cazul 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
operaţiune 

            

Suprafaţa 

totală vizată 
(ha) 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii 

(EUR/ha) 

            

3 - Recoltarea 
înainte de 

coacere 

Articolul 47 Cheltuielile 
totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 
totale ale 

beneficiarilor, 

dacă este 
cazul 

            

Numărul de 

beneficiari 

            



Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii pe 
operaţiuni 

            

Suprafaţa 

totală vizată 
(ha) 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii 

(EUR/ha) 

            

4 - Fondurile 
mutuale 

Articolul 48 Cheltuielile 
totale ale 

Uniunii 

            

Numărul de 
fonduri noi 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

fond 

            

5 - Asigurarea 
recoltelor 

Articolul 49 Cheltuielile 
totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 
totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 
beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

poliţe de 

asigurare 
finanţate 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

poliţă de 

asigurare 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

6.a - Investiţii Articolul 50 Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 
ajutoarelor de 

stat 

            



6.b - Investiţii 

în regiunile de 

convergenţă 

Articolul 50 

alineatul (4) 

litera (a) 

Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

6.c - Investiţii 

în alte regiuni 
decât cele de 

convergenţă 

Articolul 50 

alineatul (4) 
litera (b) 

Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 
totală a 

ajutoarelor de 

stat 

            

6.d - Investiţii 

în regiunile 

ultraperiferice 

Articolul 50 

alineatul (4) 

litera (c) 

Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

6.e - Investiţii 

în insulele 
mici din 

Marea Egee 

Articolul 50 

alineatul (4) 
litera (d) 

Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            



Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

7 - Inovarea 

în sectorul 
vitivinicol 

Articolul 51 Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
operaţiune 

            

8 - Distilarea 

subproduselor 

Articolul 52 Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Numărul de 
beneficiari 

(distilerii) 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Drojdie: 

nivelul 

maxim al 
sprijinului 

(EUR/% 

vol/hl) 

            

Tescovină: 

nivelul 

maxim al 
sprijinului 

(EUR/% 

vol/tonă) 

            

Hl de drojdie 

distilată 

            

Tone de 
tescovină 

distilată 

            

Milioane hl 
de alcool 

obţinut 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii/hl de 

alcool obţinut 

            

(*) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii. 

(**) Termenul-limită pentru notificare: 1 martie. 

- ANEXA IVa: Date tehnice privind programul naţional de sprijin 2019-2023 (1) 
(1)A se introduce datele privind execuţia pentru exerciţiile financiare pentru care cheltuielile au fost deja 

suportate şi previziunile pentru exerciţiul financiar în curs şi exerciţiile financiare următoare. 



(sume în mii de euro) 
Statul membru (*): 

Data 

notificării 

(**): 

Data notificării anterioare: 

Numărul prezentului tabel modificat: 

      Exerciţiul financiar   

Măsuri Regulamentul 
(UE) 

nr. 1308/2013 

  2019 2020 2021 2022 2023 2019-
2023 

  Executare/Previziuni Executare/Previziuni Executare/Previziuni Executare/Previziuni Executare/Previziuni Total 

Executare 
+ 

Previziuni 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.a - 

Informarea în 

statele 
membre 

Articolul 45 

alineatul (1) 

litera (a) 

Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

1.b - 

Promovarea 
în ţări terţe 

Articolul 45 

alineatul (1) 
litera (b) 

Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 

stat 

            

2 - 

Restructurarea 

şi reconversia 
plantaţiilor 

viticole 

Articolul 46 Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 

beneficiarilor, 
dacă este 

cazul 

            

Numărul de 
beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

beneficiar 
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Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Suprafaţa 

totală vizată 

(ha) 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii 
(EUR/ha) 

            

2.a - 

Replantarea 
plantaţiilor 

viticole din 

motive 
sanitare sau 

fitosanitare 

Articolul 46 

alineatul (3) 
litera (c) 

Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor, 

dacă este 

cazul 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Suprafaţa 

totală vizată 

(ha) 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii 

(EUR/ha) 

            

3 - Recoltarea 
înainte de 

coacere 

Articolul 47 Cheltuielile 
totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 
totale ale 

beneficiarilor, 

dacă este 
cazul 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii pe 
operaţiuni 

            

Suprafaţa 

totală vizată 
(ha) 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii 

(EUR/ha) 

            

4 - Fondurile 
mutuale 

Articolul 48 Cheltuielile 
totale ale 

Uniunii 

            

Numărul de 
fonduri noi 

            



Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
fond 

            

5 - Asigurarea 

recoltelor 

Articolul 49 Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

poliţe de 
asigurare 

finanţate 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

poliţă de 
asigurare 

            

Valoarea 

totală a 
ajutoarelor de 

stat 

            

6.a - Investiţii Articolul 50 Cheltuielile 
totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 
totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 
beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

6.b - Investiţii 

în regiunile de 
convergenţă 

Articolul 50 

alineatul (4) 
litera (a) 

Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 
ajutoarelor de 

stat 

            



6.c - Investiţii 

în alte regiuni 

decât cele de 
convergenţă 

Articolul 50 

alineatul (4) 

litera (b) 

Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

6.d - Investiţii 

în regiunile 
ultraperiferice 

Articolul 50 

alineatul (4) 
litera (c) 

Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 
totală a 

ajutoarelor de 

stat 

            

6.e - Investiţii 

în insulele 

mici din 
Marea Egee 

Articolul 50 

alineatul (4) 

litera (d) 

Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 

beneficiarilor 

            

Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

Valoarea 

totală a 

ajutoarelor de 
stat 

            

7 - Inovarea 

în sectorul 
vitivinicol 

Articolul 51 Cheltuielile 

totale ale 
Uniunii 

            

Cheltuielile 

totale ale 
beneficiarilor 

            



Numărul de 

beneficiari 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

beneficiar 

            

Numărul de 

operaţiuni 

            

Contribuţia 
medie a 

Uniunii per 

operaţiune 

            

8 - Distilarea 

subproduselor 

Articolul 52 Cheltuielile 

totale ale 

Uniunii 

            

Numărul de 

beneficiari 

(distilerii) 

            

Contribuţia 

medie a 

Uniunii per 
beneficiar 

            

Drojdie: 

nivelul 
maxim al 

sprijinului 

(EUR/% 
vol/hl) 

            

Tescovină: 

nivelul 
maxim al 

sprijinului 

(EUR/% 
vol/tonă) 

            

Hl de drojdie 

distilată 

            

Tone de 

tescovină 
distilată 

            

Milioane hl 

de alcool 
obţinut 

            

Contribuţia 

medie a 
Uniunii/hl de 

alcool obţinut 

            

(*) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii. 
(**) Termenul-limită pentru notificare: 1 martie. 

- ANEXA V: Notificarea privind măsura de promovare 

Exerciţiul financiar: 
1.Informarea în statele membre 
Statul membru: 

Previziuni/executare (*) 

Data notificării (**): Data notificării anterioare: 

Numărul prezentului tabel modificat: 

Beneficiari Măsura 

eligibilă 

[articolul 45 
alineatul (1) 

litera (a) din 

Regulamentul 
(UE) 

nr. 1308/2013] 

Descriere (***) Piaţa vizată Perioadă Cheltuielile 

eligibile (EUR) 

Din care 

contribuţia 

Uniunii (EUR) 

Din care alte 

tipuri de sprijin 

public, dacă 
există (EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

(*) A se tăia menţiunea care nu este aplicabilă. 

(**) Termenul-limită pentru notificare: data de 1 martie a fiecărui an. 
(***) Inclusiv dacă măsura de promovare este organizată în cooperare cu unul sau mai multe state membre. 

2.Promovarea în ţări terţe 
Statul membru: 

Previziuni/executare (*) 
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Data notificării (**): Data notificării anterioare: 

Numărul prezentului tabel modificat: 

Beneficiari Măsura 
eligibilă 

[articolul 45 

alineatul (1) 
litera (b) din 

Regulamentul 

(UE) 
nr. 1308/2013] 

Descriere (***) Piaţa vizată Perioadă Cheltuielile 
eligibile (EUR) 

Din care 
contribuţia 

Uniunii (EUR) 

Din care alte 
tipuri de sprijin 

public, dacă 

există (EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

(*) A se tăia menţiunea care nu este aplicabilă. 

(**) Termenul-limită pentru notificare: data de 1 martie a fiecărui an. 

(***) Inclusiv dacă măsura de promovare este organizată în cooperare cu unul sau mai multe state membre." 
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