
 
1 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

  
 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de 
acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din 

sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 
  

Având în vedere prevederile: 
-  Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 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, cu completările ulterioare, 

- Regulamentului delegat (UE) nr. 1.149/2016 al Comisiei din 15 aprilie 2016  de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, 

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.150/2016 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, 

- Regulamentului delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind 
măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 
nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării 
pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de 
COVID-19 și de măsurile legate de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, 

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/600 al Comisiei din 30 aprilie 2020 
de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, de la Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) 2016/1150, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
615/2014, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 și de la Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce privește anumite măsuri de abordare a crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.  

 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a 
sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol 
în perioada 2019-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 9 
noiembrie 2018, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
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1. La articolul  2, după litera f) se introduc două noi litere, lit. g) și h), cu următorul cuprins: 
 „g) ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză; 
 h) recoltarea înainte de coacere” 
 
2. După articolul 21 se introduce un nou articol, art. 22 cu următorul cuprins: 
„Art. 22. - Prin excepție de la prevederile art. 2, sprijinul financiar din partea Uniunii 
Europene pentru măsurile prevăzute la art. 2 lit. f) - h) se acordă pe durata exercițiului 
financiar 2021.” 
 
 

PRIM - MINISTRU 
 

Florin-Vasile CÎȚU 
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