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ORDIN nr. 17 din 20 ianuarie 2011 
privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plata a ajutorului specific 

pentru îmbunatatirea calitatii produselor agricole în sectorul de agricultura ecologica 
 
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de 
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, 
în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste 
ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de 
ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul 
schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, 
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de 
ajutoare specifice pentru îmbunatatirea calitatii produselor agricole în sectorul de agricultura ecologica, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
în baza prevederilor Referatului de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 69.084 din 7 
ianuarie 2011, 
În temeiul Hotarârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin. 
 
Art. 1 
Prezentul ordin aproba reducerile si excluderile aplicabile cererilor de plata a ajutorului specific pentru 
îmbunatatirea calitatii produselor agricole în sectorul de agricultura ecologica. 
 
Art. 2 
În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
a)beneficiari - beneficiarii ajutorului specific acordat conform Hotarârii Guvernului nr. 759/2010 privind 
acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunatatirea calitatii produselor agricole în sectorul de 
agricultura ecologica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b)suprafata solicitata - suprafata pentru care beneficiarul solicita ajutorul specific prin cererea de plata; 
c)numarul de animale/pasari/familii de albine solicitat - numarul de animale/pasari/familii de albine 
pentru care beneficiarul solicita ajutorul specific prin cererea de plata; 
d)suprafata determinata - suprafata care îndeplineste toate conditiile de eligibilitate pentru acordarea 
ajutorului specific, stabilita în urma controalelor administrative si la fata locului; 
e)numarul de animale/pasari/familii de albine determinat - numarul de animale/pasari/familii de albine 
care îndeplineste toate conditiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului specific, stabilit în urma 
controalelor administrative si la fata locului. 
 
Art. 3 
(1)Beneficiarilor li se pot aplica reduceri si excluderi de la plata pe toata perioada angajamentului de 
mentinere în sistemul de agricultura ecologica, în limita perioadei de acordare a ajutorului specific. 
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazurile de forta majora, circumstante exceptionale si 
circumstante naturale, mentionate la art. 67, 73 si 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 
din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si 
control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, 
precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste 
ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol. 
 (3)Excluderile de la plata se aplica în urmatoarele cazuri: 
a)depunerea cu întârziere a cererii de plata, dupa data-limita de depunere; 



b)depunerea cererilor de plata pentru exploatatiile care nu sunt în perioada de conversie la agricultura 
ecologica; 
c)depunerea mai multor cereri pentru solicitarea ajutorului specific, începând cu a doua cerere depusa 
în ordine cronologica; 
d)neîndeplinirea uneia sau mai multor conditii de eligibilitate prevazute la art. 3 din Hotarârea 
Guvernului nr. 759/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 
e)nerespectarea angajamentului de mentinere în sistemul de agricultura ecologica, depus de beneficiar 
în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. h) din Hotarârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
f)în cazul în care diferenta dintre suprafata determinata si suprafata solicitata sau numarul de 
animale/pasari/familii de albine determinat si numarul de animale/pasari/familii de albine solicitat este 
mai mare de 20%. 

(4)Reducerea sumei de plata se aplica în urmatoarele cazuri: 
a)documentele care fac dovada folosintei terenului atesta o suprafata mai mica decât suprafata pentru 
care se solicita ajutorul specific; 
b)suprafata/numarul de animale/pasari/familii de albine pentru care organismul de inspectie si 
certificare a emis certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei este 
mai mica decât suprafata/numarul de animale/pasari/familii de albine pentru care se solicita ajutorul 
specific. 
(5)Pentru productia vegetala, reducerea sumei de plata se aplica în cazul în care diferenta dintre 
suprafata determinata si cea solicitata se încadreaza între 3% si 20%, în conformitate cu anexa care 
face parte integranta din prezentul ordin. Pentru diferente mai mici de 3% sau 2 ha nu se aplica nicio 
reducere. 
(6)Pentru productia animaliera, reducerea sumei de plata se aplica în cazul în care diferenta dintre 
numarul de animale/pasari/familii de albine determinat si cel solicitat se încadreaza între 3% si 20%, în 
conformitate cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Pentru diferente mai mici de 3% 
sau 3 animale/pasari/familii de albine nu se aplica nicio reducere. 
 
Art. 4 
Începând cu al doilea an de la semnarea angajamentului de mentinere în sistemul de agricultura 
ecologica, beneficiarul este obligat sa restituie suma încasata anterior daca nu a mentinut exploatatia în 
sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani de la data depunerii cererii. În cazul în care nu 
a mentinut în sistemul de agricultura ecologica cel putin suprafata, numarul de animale/pasari/familii de 
albine pentru care a încasat ajutorul specific, se va proceda la reducerea de la plata/restituirea sumei 
proportional cu diferenta fata de cererea initiala. 
 
Art. 5 
Beneficiarul trebuie sa depuna anual, începând cu anul 2011, pâna la data de 15 octombrie, pe toata 
perioada angajamentului, copia certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de 
confirmare a conversiei din care sa reiasa ca suprafata sau numarul de animale/pasari/familii de albine 
care a fost determinata/determinat în primul an ca eligibila/eligibil pentru acordarea ajutorului specific 
este mentinuta/mentinut în sistemul de agricultura ecologica. 
 
Art. 6 
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, 
Valeriu Tabara

 
ANEXA: 

Dimensiunea exploatatiei 
% 

diferenta*) 
Sanctiunea aplicata 

-% - 

Productia vegetala - suprafete în conversie 

0,3-5 ha 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 



5-20 ha 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

20-50 ha 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

50-100 ha 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

Peste 100 ha 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

Cresterea animalelor în conversie 

Pasari 

sub 500 de capete 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

peste 500 de capete 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

Bovine 

sub 20 de capete 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

peste 20 de capete 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

Ovine/Caprine 

sub 20 de capete 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

21-100 de capete 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

peste 100 de capete 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

Apicultura 



0-50 de familii 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

51-100 de familii 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

peste 100 de familii 3-10% 5% 

 10-15% 10% 

 15-20% 15% 

 

*) % diferenta se stabileste ca fiind raportul dintre diferenta dintre suprafata/numarul de 
animale/pasari/familii de albine solicitat/a si suprafata/numarul de animale/pasari/familii de 
albine determinat/a raportata la suprafata/numarul de animale/pasari/familii de albine 
determinat/a înmultit cu 100. 
(la data 17-iun-2011 anexa 1 modificat de Art. I din Ordinul 147/2011 ) 
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