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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI
APROBAREA EDIȚIEI
Nr.
crt.

Elemente
privind
responsabilii

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

Data

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

1.1

Elaborat

Larisa HIRU

Consilier SFEADR-Z

Mădălina VIERIU

Consilier SFEADR-Z

Stela TĂNASE

Șef serviciu SFEADRZ
Director DPD-SZ

Gheorghe RADU

Director DCT

Lucian ȘOLDĂNESCU

Șef serviciu SMMR

Raluca DAMINESCU

Director DMMRRI

Adrian PANAIT

Director DJ

Cornel Constantin
TURCESCU
Adrian PINTEA

Director general
adjunct
Director general

Mioara DOROBANȚU
1.2

1.3

1.4

Verificat

Avizat

Avizat
Aprobat

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

1.5

Viorel MORĂRESCU

Director DPV

Tatiana PREDA

Director general
DGPA

Avizat

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
GHIDULUI
Nr. crt.

2.1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
ediţiei

1

2

3

4

Versiune iniţială care
are la bază legislaţia
naţională şi comunitară

De la data aprobării

Ediția I
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3. LISTA CUPRINZÂND COMPARTIMENTELE LA CARE SE
DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL
EDIŢIEI GHIDULUI
Nr. Scopul
crt. difuzării
3.1 Aplicare

Exemplar Compartiment Funcția
nr.
1
Centre
Funcționari
județene /
publici
Centre locale

3.2

1

Direcția Audit
Intern

1

Solicitanți ai
ajutorului de
stat

1

Direcţia
Antifraudă,
Control Intern

Funcționari
publici

1

Direcţia plăți
directe –
sector
zootehnic

Funcționari
publici

1

Direcţia ITLPIS

Funcționari
publici

1

Serviciul
Relaţii cu
Publicul și
Comunicare

Funcționari
publici

1

DMMRRI

Consilier

3.3

Informare

Evidență

Funcționari
publici

Numele și
prenumele
Toți
angajații CJ
/ CL

Data
Semnătura
primirii
Comunicat
prin email de
serviciu în
data de
Toți
Comunicat
angajații
prin eDAI
mail de
serviciu în
data de
Comunicat
prin
publicare
pe siteAPIA
Toți
Comunicat
angajații
prin eDACI
mail de
serviciu în
data de
Toți
Comunicat
angajații
prin eDPD-SZmail de
SFEADR-Z serviciu în
data de
Toți
Comunicat
angajații
prin eDIT-LPIS
mail de
serviciu în
data de
Toți
Comunicat
angajații
prin eSRPC
mail de
serviciu în
data de
Responsabil aprobare
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4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN
GHID
4.1. Definiții ale termenilor
Activitate agricolă – producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea,
mulsul, reproducerea animalelor și deținerea de animale, în scopuri agricole, conform art. 4 alin.
(1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
Ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei
exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții precedente, nu depășește
echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în
sectorul agricol;
Autoritate competentă – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în
continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele locale județene și, respectiv,
al municipiului București și direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului
București, denumite în continuare DAJ;
Controale administrative – controale care au ca scop verificarea corectitudinii și exhaustivității
informațiilor furnizate în cererea de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în
spații protejate, în documentele atașate acesteia sau în alte declarații, a respectării conformității cu
toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu alte obligații privind schema de ajutor de
minimis, a condițiilor în care este acordat ajutorul de minimis;
Controlul vizual – înseamnă controlul administrativ privind completitudinea, coerența,
plauzibilitatea și corectitudinea datelor din cererea de înscriere în program, a documentelor atașate
acesteia. Controlul vizual se realizează la primirea cererii de înscriere în program;
Controlul pe teren – Verificare la fața locului a conformității cu realitatea, a informațiilor din
cererea de înscriere în program;
Întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. 4 din preambulul Regulamentului de minimis în
sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în
care este finanțată;
Întreprindere unică – entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul
agricol;
Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale – reprezintă
forme de organizare a desfășurării activităților economice constituite potrivit prevederilor OUG
nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare,
denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
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Registrul Unic de Identificare (RUI) – Registrul Unic de Identificare al Agenției de plăți și
Intervenție pentru Agricultură;
Spații protejate – spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de cultură,
respectiv, sere și/sau solarii;
Suprafață determinată – suprafața pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate
sau alte obligații legate de condițiile de acordare a ajutoarelor sau, în cazul măsurilor de sprijin pe
suprafață în urma controalelor administrative sau prin controale la fața locului;
Verificări încrucișate – controale administrative desfășurate cu scopul detectării
neconformităților privind datele declarate de fermier în faţă de condiţiile de eligibilitate.
Controalele încrucişate au ca scop evitarea acordării de ajutor de minimis necuvenit sau acordarea
aceluiaşi tip de ajutor de minimis de mai multe ori pentru același solicitant şi pentru a preveni
cumularea necuvenită în cadrul schemelor de ajutor de minimis.
4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Abreviere
APIA
BN
CJ – APIA
CL – APIA
ÎI
ÎF
PFA
PJ
MADR
ONRC
RUI
DAJ

Termenul Abreviat
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Buget Național
Centrul județean APIA
Centrul local APIA
Întreprindere individuală
Întreprindere familială
Persoană fizică autorizată
Persoană juridică
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Registrul unic de identificare al APIA
Direcțiile Agricole Județene

5. ELEMENTE DE INTERES PENTRU BENEFICIARI
5.1. Scopul ghidului
Scopul prezentului ghid este de a informa posibilii beneficiari cu privire la schema de ajutor
de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021.
Ghidul solicitanților privind schema de ajutor de minimis reprezintă materialul suport
pentru pregătirea, întocmirea și depunerea cererii de înscriere în program și pune la dispoziția
potențialilor beneficiari informații cu privire la:
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Criteriile de eligibilitate;
Modalitatea de completare și depunere a cererii de înscriere în program;
Documentele care trebuie prezentate de fermier;
Termenele pe care trebuie să le respecte potențialii beneficiari;
Alte informații utile privind accesarea ajutorului de minimis.

Prezentul ghid urmărește respectarea prevederilor legale în vigoare, a procedurii privind
completarea și depunerea cererilor de înscriere în program, respectarea de către solicitanți a
obligațiilor și declarațiilor asumate prin semnarea acestora, precum și informarea asupra
sancțiunilor pe care le pot suporta fermierii în cazul nerespectării acestora.
5.2. Domeniul de aplicare
Ajutorul de minimis se acordă prin HG nr. 651/ 16.06. 2021 pentru aprobarea programului
de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, în baza prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, modificat prin
Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare
Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru
susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021.
Schema de ajutor de minimis nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin.
(1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv:





ajutoarele a căror sumă se stabilește pe baza prețului sau a cantității produselor introduse
pe piață;
ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre,
respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și
funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele
importate.

5.3. Documente de referință
5.3.1. Reglementări internaționale
 Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în
sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21
februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
 Regulamentul (UE) nr. 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie
2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura
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aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009,
(CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE)
2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr.
1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE,2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor
(CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului,
precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE,96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului
(Regulamentul privind controalele oficiale), cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul nr. 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor);
5.3.2. Legislația națională
 Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 651 / 16.06.2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume
în spații protejate pentru anul 2021;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 12
iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 O.G nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru
Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu
modificarile și completările ulterioare;
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 Ordinul MADR nr. 1152/R/02.04.2021 privind aprobarea statului de funcții și a structurii
organizatorice ale aparatului central al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
 Ordinul MADR nr. 1955/R din 30.12.2019 privind aprobarea ROF APIA-Aparat Central;
 Regulamentul Intern al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aprobat prin
Decizia nr. 1254/15.06.2020;
 OMADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul
Unic de Identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă
comună, cu modificările și completările ulterioare.

6. BENEFICIARI
Ajutorul de minimis instituit prin HG nr. 651 / 16.06.2021 pentru aprobarea Programului
de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 poate fi accesat pe întreg
teritoriul României în anul 2021 și se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în
domeniul producției primare de produse agricole, respectiv:
-

-

-

producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul
agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data de 31 decembrie
2021;
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale,
constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile
familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
producătorilor agricoli persoane juridice.

Conform art. 6 alin. (3) din HG nr. 651 / 16.06.2021, valoarea totală a ajutoarelor de
minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000
euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul
depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform
preverilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

7. CONDIȚII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații
protejate, solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
-

să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să
dețină cod unic de înregistrare;
să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 651 / 16.06.2021;
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să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre
culturile prevăzute la pct 7.2 din prezentul ghid, în conformitate cu prevederile art. 2 din
HG nr. 651 / 16.06.2021;
să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, conform pct. 7.3 din
prezentul ghid;
să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază
administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate în anul
2021;
să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 2 al prezentului ghid, completat începând cu data înființării
culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente justificative în
funcție de forma de organizare.

7.1. Obținerea codului unic de înregistrare în Registrul Unic de Identificare al APIA
ATENȚIE!
În cazul în care solicitanții ajutorului de minimis nu dețin cod unic de înregistrare în
Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), înainte de solicitarea înscrierii în Programul
de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, au obligația să
solicite la centrele locale/județene, prin depunerea formularului de solicitare a codului unic
de identificare în Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), conform modelului prevăzut
în Anexa nr. 1 a OMADR 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine
Registrul Unic de Identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica
agricolă comună, cu modificările și completările ulterioare, în vederea obținerii codului unic
de înregistrare în RUI.

7.2. Culturile de legume eligibile în program
Ajutorul de minimis se acordă pentru legumele cultivate în spații protejate, după cum
urmează:
-

ardei gras și/sau lung;
castraveți;
tomate;
vinete.
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7.3. Cantitatea de producții minime/cultură/1000 mp
Producțiile minime corespunzătoare culturii înființate sunt următoarele:
-

în sere:

a) 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
b) 5000 kg/1000 mp pentru castraveți;
c) 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
d) 3000 kg/1000 mp pentru vinete.
-

în solarii:

a) 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
b) 3000 kg/1000 mp pentru castraveți;
c) 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
d) 2000 kg/1000 mp pentru vinete.
ATENȚIE!
Producțiile minime corespunzătoare culturii înființate se vor realiza, exclusiv pe o
suprafață (cumulată) de 1.000 mp, cultivata în sere sau 1000 mp cultivata în solarii.

7.4. Dovada obținerii producției de legume
Dovada obținerii producției de legume în spații protejate o reprezintă documentele
enumerate mai jos, în funcție de forma de organizare, emise după data efectuării controlului la fața
locului, respectiv:
-

bonul fiscal;
factura;
fila/filele din carnetul de comercializare.

Dovada obținerii producției de legume se va depune la centrul local/județean APIA/al
municipiului București unde a fost depusă cererea de înscriere în program, completând Anexa nr.
3 la prezentul ghid (Formularul de completare a cererii de înscriere în program) cel târziu până
la data de 3 decembrie. Valorificarea producției realizate se va efectua în perioada 02
noiembrie – 02 decembrie 2021.
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Din dovezile/documentele de valorificare prezentate trebuie să rezulte cel putin cantitatea
minimă a producției obținută și conform art. 5 alin. (2) din HG nr. 651 / 16.06.2021.

8. DEPUNEREA CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
Cererile de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate
pentru anul 2021, însoțite de documentele obligatorii aferente acestei scheme de ajutor de minimis
se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până cel târziu la data
de 20 iulie 2021, inclusiv. Cererile de înscriere în program depuse după această dată nu sunt luate
în considerare.
Cererile de înscriere în program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau
se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul local/județean/al municipiului
București unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are
domiciliul/sediul social sau în cadrul unității administrativ-teritoriale unde are suprafața cultivată
cea mai mare.
În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cu culturi de legume în spații
protejate situate în județe / UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere
în program, la centrele județene / locale APIA, respectiv al municipiului București unde a depus
cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciuliu / sediul social sau suprafața
cultivată cea mai mare.
Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cererea de înscriere
la centrul local/județean unde a depus cererea de înscriere în program, în termen de 5 zile lucrătoare
de la respectiva modificare.
8.1. Documentele atașate cererii de înscriere în program
-

Copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant;
Copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021;
Împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI împuternicit/reprezentant, după caz;
Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul
Național al Asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie;
Adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021,
care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act
juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

În situația în care cererile de înscriere în program, însoțite de documentele obligatorii, sunt
transmise prin mijloace electronice de comunicare, vor fi datate, semnate și vor purta sintagma
conform cu originalul înscrisă de solicitant pe fiecare pagină.
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În cazul depunerii cererii de înscriere în program de către solicitant, personal, sau prin
reprezentant/administrator/împuternicit, funcționarul care primește cererea va verifica, în prezența
fermierului, încadrarea în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor/întreprinderilor unice,
conform art. 6 alin. (3) din HG nr. 651 / 16.06.2021, respectiv încadrarea în suma totală de 20.000
euro în decursul a trei exerciții financiare, conform preverilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de
minimis în sectorul agricol, pe baza documentelor transmise de către Direcțiile Agricole Județene,
conform art. 6 alin. (4) din aceeași hotărâre.
Ajutoarele de minimis primite pe durata celor trei exerciții financiare sunt prevăzute la art.
9 alin. (2) din HG nr. 651 / 16.06.2021, respectiv:
-

-

-

-

-

-

-

-

HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, cu
modificările și completările ulterioare;
HG nr. 9/2018 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea programului
de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea
producerii cărnii de porc, cu modificările și completările ulterioare;
HG nr. 107/2019 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a produsului tomate în spații protejate pentru anul 2019, cu
modificările și completările ulterioare;
HG nr. 108/2019 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a producției de usturoi, precum și pentru stabilirea unor măsuri
de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
HG nr. 705/2019 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru compensarea
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martiemai 2019 asupra sectorului apicol;
HG nr. 248/2020 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a produsului tomate în spații protejate pentru anul 2020;
HG nr. 716/2020 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru compensarea
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martiemai 2020 asupra sectorului apicol;
HG nr. 365/2020 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau
Mangalița pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia;
Orice alte scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis
prevăzut de prezentul ghid.

După efectuarea verificării mai sus menționate, în cazul depunerii cererii personal,
solicitantul va primi Anexa nr. 5 la prezentul ghid, reprezentând Calculația ajutoarelor de minimis
conform art. 9 alin. (1) din HG nr. 651 / 16.06.2021, respectiv ajutoarele de minimis de care a
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beneficiat solicitantul până la depunerea cererii de înscriere în program, iar un alt exemplar al
Anexei nr. 5 va fi atașat la dosarul cererii.
Ulterior, fermierul va completa și depune cererea de înscriere în program, însoțită de
documentele obligatorii.
În cazul în care, cererile de înscriere în program, însoțite de documentele obligatorii, sunt
transmise prin mijloace electronice de comunicare sau prin poștă, verificarea încadrării în plafonul
de 20.000 euro se va efectua pe baza datelor transmise de Direcțiile Agricole Județene (DAJ) către
APIA Central, în conformitate cu art. 6 alin. (4) și art. 9 alin. (7) din HG nr. 651 / 16.06.2021,
urmând ca rezultatul verificărilor să fie comunicat solicitantului, prin transmiterea Anexei nr. 5
din prezentul ghid, prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz.
8.2. Completarea cererii de înscriere în program
Pentru înscrierea în programul de susținere a producției de legume în spații protejate,
solicitanții vor completa cererea de înscriere în program, după cum urmează:
1. Punctul I. Date de identificare solicitant
-

se va completa cu datele de identificare ale solicitanților persoane fizice/juridice, după caz;
în cazul în care, cererea de înscriere în program este depusă prin reprezentant/împuternicit
se va completa rubrica destinată acestora;
se vor completa datele privind coordonatele bancare, respectiv contul bancar deschis pe
teritoriul României/trezorerie, după caz;

2. Punctul II. Suprafețe culturi și sume solicitate
-

se vor completa datele referitoare la cultura și la suprafețele solicitate de fermier;
suprafața solicitată trebuie să însumeze 1.000 mp și trebuie să fie cultivată exclusiv cu o
singură cultură din cele enumerate la pct. 7.2. din prezentul ghid;
la rubrica Suprafață solicitată se vor înscrie suprafețele de teren solicitate;
rubrica Cultura solicitată va fi completată exclusiv cu cultura pentru care se solicită sprijin
și care va corespunde cu suprafețele înscrise în rubrica Suprafață solicitată.
rubrica Valoare ajutor se va completa cu suma rămasă în urma verificării preliminare,
conform art. 6 alin. (3) din HG nr. 651 / 16.06.2021, dar nu mai mult de 2.000 euro.

ATENȚIE!
După efectuarea verificărilor preliminare referitoare la încadrarea în plafonul de
20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, conform art. 6 alin. (3) din HG nr. 651 /
16.06.2021, în cazul în care suma care urmează a fi primită de solicitant depășește suma
acordată prin Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, aceasta va
fi plafonată la suma maximă acordată prin program, respectiv 2.000 euro.
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De asemenea, dacă suma stabilită în urma verificărilor privind încadrarea în plafonul
maxim de 20.000 euro, este mai mică decât suma acordată prin programul de susținere a
producției de legume cultivate în spații protejate, suma de care poate beneficia fermierul este
suma stabilită în urma verificărilor mai sus menționate.
3. Punctul III. Declarații
-

după completarea datelor de identificare, solicitantul va completa denumirea Hotărârilor
de Guvern prin care a beneficiat de ajutor de minimis până la momentul depunerii cererii
de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate și sumele
încasate prin respectivele ajutoare de minimis;

4. Punctul IV. Lista documentelor atașate cererii de înscriere în Programul de susținere a
producției de legume în spații protejate
-

punctul IV va fi completat de către funcționarul care primește cererea de înscriere în
program, prin adăugarea bifei aferentă documentelor depuse de solicitant;

9. RETRAGEREA CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
Solicitantul poate retrage cererea de înscriere în Programul de susținere a producției de
legume în spații protejate prin intermediul formularului de retragere (Anexa nr. 4 la prezentul
ghid), integral, în orice moment până la autorizarea cererii la plată, cu excepția urmatoarelor
situații:
-

Solicitantul a fost notificat asupra neconformităților din cererea de înscriere în program;
Solicitantul a fost notificat că urmează să i se efectueze controlul la fața locului;
În cadrul controalelor la fața locului au fost identificate neconformități pentru
suprafețele/culturile pentru care se solicită ajutor de minimis.

ATENȚIE!
Solicitantul care și-a retras cererea de înscriere în program prin Formularul de
retragere a cererii, nu va mai putea depune o altă cerere de înscriere pentru acest ajutor de
minimis.

10. CONTROLUL LA FAȚA LOCULUI
Solicitanții ajutorului de minimis vor fi supuși controlului la fața locului, în urma notificării
pe care au obligația să o transmită către centrul local/județean APIA/al municipiului București,
unde au depus cererea de înscriere în program, prin e-mail, fax sau poștă, cu cel puțin 10 zile
înainte de data începerii recoltării legumelor în vederea valorificării.

Direcţia Plăți Directe Sector
Zootehnic
Serviciul FEADR-Z

Ghidul solicitanților schemei de ajutor de
minimis pentru susţinerea producției de legume
în spații protejate
Anul 2021
Cod: GS-DPDSZ-AM

Ediţia a I-a
Pagina:
17/33

Verificarea la fata locului , se efectuează de către echipe mixte de control, formate din
reprezentanții centrelor județene APIA și Direcțiile Pentru Agricultură Județene - DAJ. Astfel,
reprezentanții APIA efectuează verificări privind existența suprafețelor și a culturilor declarate, iar
reprezentanții DAJ realizează evaluarea producției de legume înainte de recoltare.
După informarea beneficiarului cu privire la realizarea controlului, inspectorii se
deplasează pe teren împreună cu acesta şi verifică conformitatea declaraţiei acestuia, faţă de starea
de fapt identificată pe teren.
Efectuarea controlului pe teren în vederea identificării / stabilirii suprafeței -declarate, a
verificării culturilor declarate și evaluarea producției de legume, se poate face numai în prezența
beneficiarului sau a reprezentantului acestuia, în termen de maximum 7 zile de la primirea
notificărilor transmise de beneficiari. Reprezentantul beneficiarului trebuie să prezinte echipei de
control, o împuternicire semnată de beneficiar, însoţită de copia după buletin/carte de identitate.
După efectuarea controlului, inspectorii de control pe teren vor completa ,,Fișa de
verificare a existenței suprafeței, a culturii și de evaluare a producției înainte de recoltare”.
Beneficiarul sau reprezentantul acestuia va semna ,,Fișa de verificare a existenței
suprafeței, a culturii și de evaluare a producției înainte de recoltare”, pentru a atesta prezența sa
în momentul desfășurării controlului, iar în eventualitatea formulării de obiecțiuni, acestea vor
putea fi consemnate în rubrica ,,Observații”.
Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a
plantelor va fi efectuat de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuții efectuarea
controalelor oficiale și alte activități oficiale, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din
Regulamentul (UE) nr. 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017,
cu modificările și completările ulterioare.
După efectuarea controalelor la fața locului, potențialii beneficiari ai ajutorului de minimis,
au obligația să depună, la centrele locale/județene/al municipiului București APIA unde au depus
cererea de înscriere în program, copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de
protecție a plantelor, completat la zi și avizat de Oficiul fitosanitar județean.
Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2) din HG nr. 651 / 16.06.2021, după
efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3) din aceeași hotărâre, potenţialii beneficiari înregistrați în
Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis, au obligaţia să depună la centrele
județene/locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere,
documentele justificative din care rezulta productia obtinuta si valorificata ( prevăzute la art. 5 alin.
(3),) precum și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor,
completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 03 decembrie 2021, inclusiv.

ATENȚIE!
Toate documentele depuse în copie, vor purta sintagma conform cu originalul,
însușită prin semnătură și dată de către solicitant.
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11. EFECTUAREA PLĂȚILOR
Valoarea schemei de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3
alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol și se acordă beneficiarilor care respectă
criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 din HG nr. 651 / 16.06.2021, respectiv condițiile
descrise în prezentul ghid.
Valoarea maximă în euro a ajutorului de minimis / cultură / 1000 mp / beneficiar este de
2.000 euro și se acordă în lei, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană la
data de 30 septembrie 2020, respectiv 1 euro = 4,8725 lei.
ATENȚIE!
Sumele reprezentând ajutor de minimis se plătesc într-o singură tranșă, în anul 2021,
se acordă pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafață de 1.000
mp, în sere sau în solarii.
În situația în care sumele necesare reprezentând ajutor de minimis depășesc sumele alocate
pentru acest ajutor de minimis, conform art. 8 alin. (2) din HG nr. 651 / 16.06.2021 pentru
aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021,
suma cuvenită pentru fiecare beneficiar se va reduce proporțional în vederea încadrării în bugetul
alocat.
În urma stabilirii sumelor cuvenite fiecărui beneficiar, APIA, prin centrele județene, va vira
aceste sume în conturile declarate de beneficiari în cererea de înscriere în program, potrivit
legislației în vigoare.

12. FORȚA MAJORĂ ȘI CIRCUMSTANȚELE EXCEPȚIONALE
Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și
inevitabil, intervenit după momentul depunerii cererii de înscriere în program, pe parcursul
derulării programului de susținere a producției de legume în spații protejate, care îl împiedică pe
solicitant să își execute obligațiile aferente programului, dar în același timp, îl exonerează de
răspundere.
În acord cu prevederile art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru asigurarea unei
practici unitare la nivelul statelor membre ale Uniunii în ceea ce privește forța majoră și
circumstanțele excepționale, pot fi recunoscute, în mod special, următoarele cazuri, lista nefiind
limitivă în acest sens:
-

decesul beneficiarului;
incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
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catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
epizootie sau o boală a animalelor/plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau,
respectiv, culturile beneficiarului;
exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea
respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;

Legislația națională recunoaște și alte cazuri de forță majoră și/sau circumstanțe
excepționale, fără a oferi o listă exhaustivă, respectiv:
- distrugerea terenurilor agricole și a animalelor aflate pe exploatațiile agricole de către
exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea
vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
- situaţia epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială
a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin
legislaţia naţională.
Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale, pot fi dovedite prin documente
care atestă situațiile în care solicitantul a fost împiedicat să își execute obligațiile, dintre care, pot
fi enumerate:
- copia certificatului de deces;
- copia certificatului care atestă calitatea de moştenitor/certificatului de moştenitor eliberat
de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei
mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului;
- copia certificatului medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea
profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă
incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;
- copia procesului verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/ procesul verbal de
constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
- copia documentului emis de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, respectiv
Procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de către exemplarele din
speciile de faună de interes cinegetic și de stabilire a răspunderii civile și a despăgubirii, în
cazul distrugerii de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute
în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic a
culturilor agricole și în cazul măsurilor 10, 11 și 13 a culturilor agricole și a terenurilor
agricole aflate sub angajament;
- în cazul pandemiei COVID-19, beneficiarii vor depune documente justificative în acest
sens.
- documente eliberate de organismele în drept, care atestă exproprierea.
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Beneficiarii care fac dovada că s-au aflat într-un caz de forță majoră sau nu au putut
respecta obligațiile pe care le au în legătură cu ajutorul de minimis, din cauza unor circumstanțe
excepționale, vor avea în continuare dreptul la ajutor de minimis în momentul producerii cazului
de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale.
Beneficiarii care au fost afectați de un caz de forță majoră sau de circumstanțe excepționale
trebuie să aducă la cunoștința APIA, în scris, acest aspect printr-o Înștiințare (Anexa nr. 6 la
prezentul ghid), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care au posibilitatea să facă acest lucru,
în caz contrar, cererea de înscriere în program va fi respinsă de la plată.
În funcție de data apariției cazului de forță majoră/circumstanță excepțională se disting
următoarele situații:
1. în perioada de depunere a cererii până la data limită (20 iulie 2021 inclusiv)
În această situație, ajutorul de minimis nu se plătește, cu excepția cazului în care
moștenitorul preia exploatația pentru care a fost depusă cerere de înscriere în program, prin
depunerea Înştiinţării cu privire la forţa majoră, a Cererii de preluare a exploataţiei agricole în
caz de deces și documentele justificative.
2. după data limită de depunere a cererii de înscriere în program, dar înainte de data efectuării
controlului la fața locului, respectiv înainte de data începerii recoltării legumelor în vederea
valorificării și/sau în perioada de recoltare și valorificare a legumelor, dar nu mai târziu de 15
decembrie 2021 sau după finalizarea perioadei de recoltare și valorificare a legumelor, dar înainte
de emiterea deciziei de plată.
În aceste situații, ajutorul de minimis se plătește dacă forța majoră sau circumstanța
excepțională a fost notificată în termenul legal și au fost depuse documentele doveditoare mai sus
menționate, după caz.

13. RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE
Recuperarea sumelor necuvenite se va face potrivit art. 16 din HG nr. 651 / 16.06.2021
pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul
2021.
În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor de eligibilitate prevăzute în HG nr.
651 / 16.06.2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații
protejate pentru anul 2021, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de minimis,
la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la

Direcţia Plăți Directe Sector
Zootehnic
Serviciul FEADR-Z

Ghidul solicitanților schemei de ajutor de
minimis pentru susţinerea producției de legume
în spații protejate
Anul 2021
Cod: GS-DPDSZ-AM

Ediţia a I-a
Pagina:
21/33

data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit reprezintă creanţe bugetare, pentru
recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare
întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se
individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă
şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările
şi completările ulterioare.
Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă
prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se
consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ
individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de
zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute
de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin
executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit
organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea
recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările
şi completările ulterioare.
Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere,
se calculează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti care au emis
procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se
individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă.
În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se
efectuează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.
Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de
creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.
-

Cererea de înscriere în program va fi respinsă de la plată în următoarele situații:
Cererea și / sau documentele justificative sunt depuse în afara termenului de depunere al
cererilor de înscriere în program;
Solicitantul nu a depus toate documentele obligatorii;
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Documentele depuse nu îndeplinesc condițiile prevăzute în HG nr. 651 / 16.06.2021 (ex.
atestatul nu este valid până la data de 31 decembrie 2021);
Beneficiarul refuză controlul la fața locului;
În urma controalelor administrative și/sau la fața locului s-a constatat că beneficiarul nu
este eligibil pentru schema de ajutor de minimis privind programul de susținere a producției
de legume în spații protejate pentru anul 2021.

14. RESURSE FINANCIARE
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru programul de
susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 sunt în valoare de 150.000
mii lei, echivalentul a 30.785 mii euro și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul 83.01 Agricultură, silvicultură, piscicultură și
vânătoare , titlul 40 Subvenții, art. 40.15 Sprijinirea producătorilor, conform art. 8 alin. (1) din
HG nr. 651 / 16.06.2021, în limita prevederilor bugetare aprobate anual.
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15. ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații
protejate pentru anul 2021
Centrul Judeţean / Local
Modalitate de depunere*
APIA………………….
Nr. și data cerere ................................ Personal
Poștă
Format electronic
Numele, prenumele și semnătura
funcţionarului APIA care primeşte
cererea
Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO …………………………….

CERERE DE ÎNSCRIERE
în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru
anul 2021
I.

Date de identificare solicitant

PERSOANE FIZICE
Nume:
Domiciliul:

Prenume:

BI/CI seria ........... nr. ................ eliberată la data de ........................ de ...........................
CNP:
Telefon:
Email:
PERSOANE JURIDICE ȘI PFA / II / IF
Denumire:
Sediu Social:
Înregistrată la ONRC cu nr. .......................
CUI / CIF:
Cod CAEN:
COORDONATE BANCARE:
Banca / Trezorerie
Sucursala / Agenția
Nr. cont IBAN:
ÎMPUTERNICIT/ADMINISTRATOR/REPREZENTANT LEGAL
Nume
Prenume
CNP
Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale
* Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului de minimis va semna
numai în cazul depunerii ”personal”.
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Suprafețe culturi și sume solicitate

Solicit înregistrarea în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate,
potrivit HG nr. 651 / 16.06.2021 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume
în spații protejate pentru anul 2021, pentru cultura .........................., după cum urmează:
Suprafața solicitată
(mp)

Nr. Crt.

Cultura solicitată

Valoare ajutor*

(1)
(2)
(3)
(4)
TOTAL
* 2000 euro/1000 mp/beneficiar/an

III.

Declaraţii

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., identificat/ă cu BI/CI nr. .........
/ seria ...................., eliberat de ....................................................., la data de .................................,
având CNP ........................................, în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al
............................................................., declar că:
1. Am fost informat asupra condițiilor de înscriere în Programul de susținere a producției de
legume în spații protejate și mă oblig să respect condițiile de eligibilitate prevăzute de art. 5 din
HG nr. 651 / 16.06.2021;
2. Declar că în perioada 2019-2021 am / nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. 6
alin. (1) din HG nr. 651 / 16.06.2021, în oricare din formele de organizare conform art. 4 alin. (2),
după cum urmează:
......................................................................................, suma ..........................................................
......................................................................................, suma ..........................................................
......................................................................................, suma ..........................................................
3. Mă angajez să notific în scris centrele județene / locale ale APIA, înainte de recoltare, în vederea
efectuării verificărilor privind existența suprafeței, a culturii și evaluarea producției de legume
înainte de recoltare potrivit HG nr. 651 / 16.06.2021;
4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în Program documentele
obligatorii;
5. Mă angajez să prezint toate documentele justificative obligatorii după depunerea cererii de
înscriere în Program, respectiv documentele care fac dovada valorificării producției obținute,
precum și copia registrului de evidență a tratamentelor actualizat la zi și vizat de către Oficiul fito
sanitar județean, în termen legal;
6. Mă angajez să respect legislația în vigoare cu privire la Programul de susținere a producției de
legume în spații protejate;
7. Mă angajez să notific în scris CJ / CL APIA, în termen de 5 zile lucrătoare orice modificări
privitoare la informațiile declarate în cererea de înscriere în Program, anexând documentele
justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul;
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8. Am fost informat de reprezentanții centrului județean / local APIA ............................. /
municipiului București cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței,
a culturii și evaluarea producției înainte de recoltare.
9. Cunosc prevederile art. 8 alin. (2) cu privire la reducerea proporțională a valorii ajutorului de
minimis solicitat de către subsemnatul, care se poate realiza în situația în care sumele necesare,
reprezentând ajutor de minimis depășesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis;
10. Declar că dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
prevăzut în Anexa nr. 1 la HG nr. 651 / 16.06.2021;
11. Sunt de acord ca datele din cerere și documentele anexate să fie introduse în baza de date a
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii
transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări
economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
12. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii
scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale
în materie și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime;
13. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de
cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Semnătura beneficiar

Data
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IV. Lista documentelor ataşate cererii de înscriere în Programul de susținere a producției de
legume în spații protejate
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documente ataşate cererii de înscriere în Program:
Copie BI/CI solicitant
Copie BI/CI administrator/reprezentant legal
Copie a atestatului de producător din care rezultă
valabilitatea la data depunerii cererii până la
31.12.2021
Împuternicire/procură notarială
Copie a Certificatului de Înregistrare la Oficiul
Național al Registrului Comerțului/ Registrul Național
al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia
își desfășoară activitatea
Dovadă cont bancar/trezorerie
Adeverință în original, care să ateste, conform
înscrisurilor aferente anului 2021, din Registrul
agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată
de solicitant

DA

NU

NU E *Control
CAZUL vizual
Functionar
APIA

Conform datelor transmise de către Direcțiile Agricole Județene, suma încasată în anii anteriori
pentru ajutoarele de minimis reglementate de prev. art. 9 din HG nr. 651 / 16.06.2021 este de
.............................. lei.
Valoarea maximă potențial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate este
de ................ lei.
Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată în registrul electronic.

Controlul vizual a fost efectuat de către
(nume, prenume, semnătură funcționar)
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Anexa nr. 2 – Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
Persoană juridică/PFA/II/IF/PF ....................................
Domiciliul / Sediul social .............................................
Ferma (nume, număr, adresa) ..............................................................

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE
PROTECȚIE A PLANTELOR*
*Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea
durabilă a produselor de protecție a plantelor prevăzute în Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță
a produselor de protecție a plantelor, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar / utilizarea durabilă a produselor de
protecție a plantelor

Data
efectuării
tratament
ului (ziua,
luna,
anul)

Cultu
ra și
locul
unde
este
situat
teren
ul

Tratamentul efectuat

Agentul de
dăunare:
boala/dăunători/bu
ruieni

Denum
ire ppp
folosit

Doza
omologată/
doza
folosită

Semnătură solicitant
......................................

Avizat Oficiul Fitosanitar ...............................
Șef serviciu/Șef birou/Coordonator
Nume și Prenume.............................
Semnătura .............................
Data .....................................

Supraf
ața
(mp)

Cantit
ăți
utiliza
te
(kg,l)

Numele,
prenumele
persoanei
responsabi
le
de
efectuarea
tratamentu
lui,
semnătura

Data
începerii
recoltării
produsul
ui agricol

Nr. și data
documentul
ui prin care
s-a dat în
consum
populației
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Anexa nr. 3 - Formular de completare a cererii de înscriere în program
APIA Centrul Judeţean / Local...........................
Nr................... / data ...................................
(din Registratura CJ)
CERERE DE COMPLETARE

Subscrisa/Subsemnatul.............................................CUI/CIF/CNP…….………………....,
reprezentat de .............................................., în calitate de titular/administrator/reprezentant, având
ID fermier: RO....................................., cu cererea nr. ............../ data .....................,
Anexez următoarele documente obligatorii :

copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor,
completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean,
documente care fac dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate
(bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare), după cum urmează:
Nr.crt

Cultura

Denumire
document

Data
document

Total

x

x

Nr.
document

Cantitate valorificata
(tone)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Documentele depuse poartă sintagma conform cu originalul, însușită prin semnătură și dată de către solicitant.

Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii.
Data:

Se bifează / completează de funcţionarul APIA
Controlul vizual al formularului a fost
efectuat
Datele din formular au fost introduse în baza
de date APIA

Semnătură:

Data

Nume şi prenume

Semnătura
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Anexa nr. 4 – Formular de retragere a cererii de înscriere în Programul de susținere a
producției de legume în spații protejate
Centrul judeţean/local APIA ..........................
Nr. .......... / Data .............................
Nume şi Prenume funcţionar APIA:
..........................................................
Semnătura: ...................................

Nume și prenume / Denumire fermier
ID fermier
.......................................................................
RO............................
Nr. și data cererii de înscriere în program
..............................................................................

Solicit retragerea în integralitate a ajutorului de minimis acordat prin HG nr. 651 / 16.06.2021
pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul
2021.

Nume și prenume / Denumire
solicitant/administrator/reprezentant...........................................................................................
Semnătură solicitant/administrator/reprezentant.............................Data ...................................

Direcţia Plăți Directe Sector
Zootehnic
Serviciul FEADR-Z

Ghidul solicitanților schemei de ajutor de
minimis pentru susţinerea producției de legume
în spații protejate
Anul 2021
Cod: GS-DPDSZ-AM
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Anexa nr. 5
APIA Centrul Judeţean........................
Calculația ajutoarelor de minimis
conform alin. (1) art.9 din HG nr. 651 / 16.06.2021
Nume /Denumire beneficiar:..........................................
Adresă: ..........................................................................
CUI/CNP .......................................................................
Din valoarea totală de 20.000 euro (echivalent a 97.450,00 lei) după deducerea valorii
totale a ajutoarelor de minimis încasate în anii anteriori de ..........................., conform datelor
comunicate de către Direcțiile Agricole Județene, suma potențială a fi încasată este de ...................
Nr.
crt
0

Ajutor de
minimis
1

Act normativ

Val.max. aj.minimis

2

Euro*
3

Val. incasata

Val.potential
a fi incasata
lei
Euro* lei
Euro* lei
4=3*4,8725 5
6=5*4,8725 7=3-5 8=46

Lână
1

2

HG nr. 500/2017
privind aprobarea
schemei Ajutor de
minimis pentru
aplicarea
programului de
susținere a
crescătorilor de
ovine pentru
comercializarea
lânii, cu
modificările și
completările
ulterioare
Crescatori HG nr. 9/2018
porci
privind aprobarea
Bazna si
schemei Ajutor de
Mangalita minimis pentru
aplicarea
programului de
susținere a
crescătorilor de
porci din rasele
Bazna și/sau
Mangalița în
vederea producerii
cărnii de porc, cu

x

x

x

x

x

x

x

x

Direcţia Plăți Directe Sector
Zootehnic
Serviciul FEADR-Z

3

Tomate
2019

Usturoi
4

5

Apicol
2019

6

Tomate
2020

Ghidul solicitanților schemei de ajutor de
minimis pentru susţinerea producției de legume
în spații protejate
Anul 2021
Cod: GS-DPDSZ-AM

modificările și
completările
ulterioare;
HG nr. 107/2019
privind aprobarea
schemei Ajutor de
minimis pentru
aplicarea
programului de
susținere a
produsului tomate
în spații protejate
pentru anul 2019,
cu modificările și
completările
ulterioare;
HG nr. 108/2019
privind aprobarea
schemei Ajutor de
minimis pentru
aplicarea
programului de
susținere a
producției de
usturoi, precum și
pentru stabilirea
unor măsuri de
verificare și
control al acesteia,
cu modificările și
completările
ulterioare;
HG nr. 705/2019
privind aprobarea
schemei Ajutor de
minimis pentru
compensarea
efectelor
fenomenelor
hidrometeorologice
nefavorabile
manifestate în
perioada martiemai 2019 asupra
sectorului apicol;
HG nr. 248/2020
privind aprobarea
schemei Ajutor de
minimis pentru
aplicarea
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Direcţia Plăți Directe Sector
Zootehnic
Serviciul FEADR-Z

Ghidul solicitanților schemei de ajutor de
minimis pentru susţinerea producției de legume
în spații protejate
Anul 2021
Cod: GS-DPDSZ-AM

programului de
susținere a
produsului tomate
în spații protejate
pentru anul 2020;
Apicol
HG nr. 716/2020
7
2020
privind aprobarea x
schemei Ajutor de
minimis pentru
compensarea
efectelor
fenomenelor
hidrometeorologice
nefavorabile
manifestate în
perioada martiemai 2020 asupra
sectorului apicol;
Crescatori HG nr. 365/2020
8
porci
privind aprobarea x
Bazna si
schemei Ajutor de
Mangalita minimis pentru
aplicarea
programului de
susținere a
crescătorilor de
porci de
reproducție din
rasele Bazna și/sau
Mangalița pentru
perioada 20202022, precum și a
unor măsuri de
aplicare a
acesteia;
9
orice alte scheme
de ajutor de
x
minimis primite
până la data
acordării ajutorului
de minimis
prevăzut de
prezenta procedură
operațională.
TOTAL
20.000,00
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

97.450,00

*Curs = 4,8725 lei/euro

Prezenta a fost transmisă:
personal
poștă
curier
mijloace electronice (email) la data
de .......................
Numele, prenumele și semnătura funcționarului APIA care a transmis prezenta:

Direcţia Plăți Directe Sector
Zootehnic
Serviciul FEADR-Z

Ghidul solicitanților schemei de ajutor de
minimis pentru susţinerea producției de legume
în spații protejate
Anul 2021
Cod: GS-DPDSZ-AM
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Anexa nr. 6 – Formular de înștiințare cu privire la apariţia unui caz de forţă majoră
APIA Centrul Judeţean / Local ........................
Nr. intrare/data: .........................
(din Registratura CJ)

ÎNŞTIINŢARE
cu privire la apariţia unui caz de forţă majoră sau a unei circumstanţe excepţionale
Subscrisa/Subsemnatul............................................, CUI / CNP…….………………....,
reprezentat de .............................................., în calitate de titular/administrator/reprezentant,
nr.unic de identificare beneficiar
din Registrul unic de identificare (ID)
RO....................................., având cererea nr. ............../ data ....................., în vederea completării
cererii nr. ...................... / ................., vă aduc la cunoştinţă că s-a produs:
caz de forţă majoră sau circumstanţă excepţională, la data de .............................
Evenimentul produs (detalii):
................................................................................................................
Documente doveditoare ataşate
................................................................................................................
Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii.

Semnătură solicitant

Data:

Se bifează/completează de funcţionarul APIA

Controlul vizual al formularului
ÎNŞTIINŢARE a fost efectuat
Datele din formularul ÎNŞTIINŢARE
au fost introduse în baza de date APIA

Data

Nume şi prenume

Semnătura

