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COMUNICAT DE PRESA
APIA

prime~te

cereri de lnscriere In Programul pentru sus~inerea produqiei de
plante aromatice pentru anul 2021

Agentia de Plati ~i Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca
prime~te cereri de lnscriere In Programul pentru sus~inerea produc~iei de plante
aromatice anu I 2021, lncepand cu data intrarii In vigoare a Hotararii nr. 652/2021
privind aprobarea programului de sustinere a produqiei de plante aromatice pentru anul
2021 publicata In Monitorul Oficial nr. 610 din 18 iunie 2021 ~i pan a la data de 30 iunie
2021, inclusiv.
Schema de ajutor de minimis, se aplica pe lntreg teritoriul Romaniei In anul 2021, pentru
sustinerea produqiei la plante aromatice, dupa cum urmeaza:
•
•
•
•
•

Busuioc
Cimbru
Coriandru
Fenicul
Mu~tar

Plafonul total alocat acestei scheme de mmlmlS este 6.000.000 lei echivalent a
1.231.400 euro, la un curs de 4.8725 lei/euro.
Valoarea/suprafa~a

a)
b)
c)
d)
e)

a ajutorului de minimis este de :
2600 euro/ha, dar nu mai putin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
3400 euro/ha, dar nu mai putin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
100 euro/ha pentru coriandru;
200 euro/ha pentru fenicul;
150 euro/ha pentru mu~tar.

Valoarea totala a ajutoarelor de minImIS care se acorda unei lntreprinderi 1
lntreprinderi unice nu poate depa~j suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii
financiare, In cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de
lnscriere In program ?i In cele doua exercitii financiare precedente, conform prevederilor
art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis In sectorul agricol.
Inainte de depunerea cererii de lnscriere In Program, fermerii solicita funqionarilor APIA
verificarea
lncadrarii In plafonul maximum admis In cazul lntreprinderilor 1
lntreprinderilor unice, respectiv lncadrarea In sum a de 20.000 euro In decursul a trei
exercitii financiare( conform alin. (1) din HG nr. 652/2021).
Rezultatul acestei verificari este transpus intr-un document ( Anexa nr. 5 - Calculatia
ajutoarelor de minimis conform alin. (1) din HG nr.65212021), care se lnmaneaza
fermeirului personal sau
se comunica prin mijloace de informare electronica
Ipo~tal curierat.
Criterii de eligibilitate pentru obtinerea ajutorului de minimis:

de
.nr.65211 06.2021;
Identificare APIA, denumit
continuare

in
sa detina cod unic de lnregistrare;
sa depuna cerere
inscriere
program;
sa
0 suprafa~a cumulata de minimum 1ha, cultivatii exclusiv cu una
dintre culturile de coriandru, fenicul sau mu~tar sau 0 suprafatii cumulatii
~i

minimum 0,5 ha cultivatii exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru,
in conformitate cu prevederile
5 lit.
din HG. nr. 652116.06.
care
sa
produqiile minime corespunzatoare culturii infiintate,
solicita ajutor de minimis
in
In evidentele Registrului Agrico[ deschis
primariile In a caror
administrativ-teritoriala se
cultivate cu plante aromatice,
anul 2021;
faca dovada valorificarii produqiei minime realizate prin documente
de forma de organizare.
justificative In
Productiile mini me:
a) 4000
planta proaspata/0,5
sau 650
planta
10,5ha pentru busuioc;
b) 4000
planta
10,
sau 1000 kg planta uscata/O,
pentru cimbru;
pentru coriandru;
c) 800 kg samantal
d) 650 kg samanta/ha pentru fenicul;
e)
kg samanta/ha pentru mu~tar.
=,,-=...;;.;;.;;.;....;;;;.;;:;,,-:.;:..:=:..;..:.;::..;;....;:::;In Program, lnsotite de documentele obligatorii, se depun personal
sau se transmit prin mij
electronice, fax,
sau e-mailla centrul judetean I local
I al municipiului Bucure~ti unde solicitantul a depus cererea unidi
plata
anul
2021 sau unde are domiciliul I sediul social sau In cadrul unitatii administrativ teritoriale
unde are suprafata cultivata cea mai mare, c;.;::;;:;:..:.;:;;:....;;.:::;:..-=::.;;=,-,=;;;....;;;;,..;;;.....:;.;;;;;.;;..;.;;..;;;...=..;;;..;;;;;;..;...<.-;..;..;;...;;;..;;..;;;;;.;;;;..;..;.....;;.

•
•
•
•

•
•

depusa prin
Copie
reprezentant;
la data de 31 decembrie 2021 ;
Copie a atestatului de producator
I a reprezentantului legal, dupa
Imputernicire/procura notariala ~i 0 copie a
Cople a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului
lui In baza
Comertului/Registrul National
AsociatiHor ~i Fundatiilor sau a
l~i
activitatea;
Dovada cont
activ
teritoriul Romaniei/trezorerie;
Adeverinta in original din Registrul Agricol, conform lnscrisurHor
anului
2021, care atesta
de
de solicitant ~i cultivata cu plante
juridic care confera
de folosinta
aromatice In
oricarui
terenului In

cu 10 zite fermierul are obligatia notificarii centrului
unde a depus cererea , pentru a se efectua verificarea la fata locului. Verificarite la
locului se efectuaeaza de
echipe mixte formate din
APIA ~i DAJ - APIA
confirma suprafata ~i
pentru care se solicita ajutor de minimis, reprezentantii
DAJ efectueaza evaluarea productiei.
T

Valorificarea
trebuie efectuata numai dupa verificarea la
intocmirea pprocesului verbal de control.

locului

~i

Documentele justificative care atesta obtinerea productiei, 0 reperzinta contractul de
vanzare Insotit de factura sau carnetul de comercializare.
Termenullimita de depunere a acestor documente este 15 octombrie 2021.
Toate documentele depuse In copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de
catre solicitantul ajutorului de minimis, Insu~ite prin semnatura ~i vor purta sintagma

conform cu odginalul.
Valoarea ajutorulu; de minimis se acorda benefieiarilor proportional cu suprafata
efectiv cult;vata ~; este expdmata fn lei, la cursu I de schimb de 4,8725 Ie; pentru un
euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2020, publicat In
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr.323 din 1 octombrie 2020.
Mai multe informatiireferitoare la aplicarea masurii privind sustinerea productiei de
plante aromatice pentru anul 2021, Ghidul solitantului, modelul cererii - tip ~i legislatia,
se regasesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro . accesand urmatorulUnk:
http://www.apia.org.ro / ro I ajutoare-specifice I masuri-de-sprijin -finantate-de-la
bugetul-national l plante-aromatice -20211624359274
APIA, mereu alaturi de fermieri!
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COMUNICAT DE PRESA
APIA prime~te cered de inscriere in Programul pentru sustinerea productiei de
legume in spatH protejate pentru anul 2021

Agentia de Plati ~i Interventie pentru Agrieultura informeaza potentialii beneficiari ea
prime~te cereri de inscriere in Programul pentru sustinerea produqiei de legume
in spatii protejate pentru anul 2021, incepand cu data intrarii in vigoare a Horararii
nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de sustinere a produetiei de legume In
spatii protejate pentru anul 2021, publieata In Monitorul Ofieial nr.609/18.06.2021 " ~i
pan a eel tarziu la data de 20 iulie 2021 inclusiv.

Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2021,
dupa cum urmeaza:
•
•
•
•

Ardei gras ~i/sau ardei lung;
Castraveti;
Tomate;
Vinete.

Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis este de 150.000.000 lei,
echivalentul a maximum 30.785.000 euro la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.
Beneficiari:
a) produeatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de produdhor emis In temeiul
Legii nr. 14512014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din
seetorul agrieol, eu modificarile ~i eompletarile ulterioare, valabil
pana la 31
decembrie 2021 ;
b) persoane fizice autorizate, Intreprinderi individuale ~i Intreprinderi familiale,
eonstituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfa~urarea aetivitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,
lntreprinderile individuale ~i lntreprinderile familiale, aprobata cu modificari ~i
completari prin Legea nr. 18212016;
c) producatorii agricoli persoane juridice.
Cererile de inscriere In Program, lnsotite de documentele obligatorii, se depun
personal sau se transmit prin mijloace eleetronice, fax, po~ta sau e-mail la centrul
judetean 1 local 1 al municipiului Bucure~ti unde solicitantul a depus cererea unica de
plata pentru anul 2021 sau unde are domiciliul 1 sediul social sau In cadrul unitatii
administrativ teritoriale unde are suprafata cultivata cea mai mare, pana la 20 iulie
2021! inclusiv.
Inainte de depunerea cererii de lnscriere In Program, fermierii solieita funqionarilor
APIA verificarea incadrarii in plafonul maximum admis In cazul Intreprinderilor 1

intreprinderilor unice, respectiv incadrarea in suma de 20.000 euro in decursul a trei
exerci~ii financiare (conform art. 9 alin. (1) din HG nr. 65112021).
=.:...;::;.:::.:......::=.:..:.....:..:..:.:=..:.:...:..:.:::...=.;::;....::=:..=.....::......::~==:......r....:.....:..:..:===..:. (din maximum de 20.000 euro
pentru ajutoare de minimis Ibeneffeiar se scad valorile celorlalte ajutoare de minimis
fncasate in anii anteriori-conform datelor transmise de
DAJ ).

Beneficiarul poate primi valoarea maxima de 2.000 euro, suma rezultata prin scaderea
din 20.000 euro a sumei tuturor ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei
financiare,
ajutoarele acordate fn
dOUG exercitii financiare
precedente ~i In exercitiul financiar
- ajutor de minimis pentru aplicarea programuluf de sustinere a cresciitorilor de ovine
pentru comercializarea tanH;
- ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a cresciitorilor de porci
din rasele Bazna ?ilsau Mangalita;
- ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate In
spatH protejate" pentru anul 2019;
- ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi;
ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice
nefavorabile manifestate
perioada martie-maf 2019 asupra sectorului apicol;
- ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in
spatii protejate" pentru anul 2020;
- ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice
nefavorabile manifestate In perioada martie-maf 2020 asupra sectorului apicol;
- ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a cresciitorilor
porci
de reproductie din rasele Bazna ~i Isau Mangalita", pentru perioada 2020-2022;
- or ice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite pond ta data
acorddrii ajutorului de minimis previizut de HG nr. 651 12021.

Rezultatul acestei verifidiri este trans pus lntr-un document (Anexa nr. 5 - Calculatia
ajutoarelor de minimis conform art. 9 alin. (1) din HG nr.
112021), care se
inmfmeaza fermierului personal sau se comunica prin mijloace
electronical po~tal curierat.

Va loa rea ajutorului de minimis este de 000 de euro se acorda fn lei, la cursul
de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabHit
Banca CentraU3. Europeana
la data de 30 septembrie 2020, publicat in Jurnalul Oficial
Uniunii Europene (JOUE)
C nr. 323 din 1 octombrie 2020, beneficiarilor care fndeplinesc conditiile de
eligibilitate numai pentru 0 singura cultura
anul de cerere ~i numai pentru 0
suprafata de 1000 mp.
Valoarea totala a ajutoarelor
mlmmrs care se acorda unei intreprinderi I
lntreprinderi
nu poate depa?i suma de 20.000 euro
durata a trei
financiare, In cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de
lnscriere In program ~1 m
doua
financiare
conform
prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis In sectorul agricol.

a) copie a B.1. IC.1. solicitant sau alIa reprezentantului
daca cererea este depusa
prin reprezentant legal/imputernicit;
b) copie a atestatului de producator valabil pima
31 decembrie 2021;

c) lmputernicire/procura notariala ~i 0 copie a B.1. /LI a unui reprezentant, dupa
d) copie a certificatului
lnregistrare la Oficiul National al Registrului
Comertului / Registrul national
asociatiilor ~i fundatiilor sau a actului In baza caruia
l~i desfa~oara activitatea;
e) dovada cont activ bandi/trezorerie;
f) adeverinta In original, din Registrul agricol conform lnscrisurilor
anului 2021,
care atesta suprafata de teren cu spatii protejate utilizata de solicitant In
oricarui
act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului In cauza.
Toate documentele depuse In copie vor fi certificate pentru conformitate cu
originalul de catre solicitantul ajutorului de minimis, lnsu~ite prin semnatura ~i vor
purta sintagma conform cu originalul.
Criterii de eligibilitate pentru obtinerea ajutorului de minimis:
a) sa fie lnregistrati In registrul unie de identificare, denumit In continuare RUI ~i
detina cod unic de lnregistrare atribuit de eatre APIA;
b) sa solieite ajutorul de minimis prevazut de HG nr. 651/2021;
0 suprafata cumulata
minimum 1.000 mp, eultivata exclusiv eu una
c)
dintre eulturile: ardei gras ~i/sau ardei lung, castrave~i, tomate, vinete;
d)
obtina produqiHe minime eorespunzatoare culturii lnfiintate;
e) sa fie lnregistrati In evidentele Registrului agricol
la primariile In a caror raza
administrativ-teritoriala se afla
cultivate cu legume In spatiile protejate,
In anul2021;
f)
detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse

g)
dovada valorificarii productiei minime realizate, prin documente justificative
In funqie
forma
organizare.
ProductiHe
minime:
,

d.

1) In sere:
2900 kg/1000 mp
5000 kg/1000 mp
8500 kg/ 1000 mp
3000 kg/1000 mp

pentru
pentru
pentru
pentru

ardei gras ~ilsau lung;
castraveti;
tom ate;
vinete;

a)
b)
c)
d)

2) in solarii:
1600 kg/ 1000
3000 kg/1000
3200 kg/1000
2000 kg/1000

pentru
pentru
pentru
pentru

ardei gras ~i /sau lung;
eastraveti;
tomate;
vinete;

a.
b.

c.

mp
mp
mp
mp

judetene /
Beneficiarii au obligatia transmiterii, In scris, a notificarilor
locale / al municipiului Bucure~ti unde au depus cererea
lnscriere In Program In
vederea efectuarii controlului la
locului In termen de 10
lnainte de recoltare.
Verificarile la fata locului se efectueaza de
echipe mixte formate din
reprezentanti
APIA!?i DAJ In term en
7
de
notificare APIA confirma
suprafata ~i cultura pentru care se solicita ajutor de minimis,
reprezentantii DAJ
efectueaza evaluarea produqiei.

Pentru obtinerea sprijinului, dupa efectuarea verificarilor In teren, urmare a notificarii,
fermierii au obligatia sa depuna la centrele judetene 1 locale APIA ~i respectiv al
municipiului Bucure~ti unde au depus cererea de lnscriere, documentele justificative
prevazute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum ~i copia Registrului de evidenta
a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat la zi ~i avizat de oficiul
fitosanitar judetean, pana la data de 3 decembrie 2021,
Valorificarea productiei se realizeaza In perioada 02 noiembrie-02 decembrie 2021.
Dovada valorificarii productiei de legume In spatii protejate
fiscal! factura / fila din carnetul de comercializare.

° constituie

bonul

Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro ~i se acordi1 in lei, la cursul
de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana
la data de 30 septembrie 2020, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)
seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020.
Mai multe informatii referitoare la aplicarea masurii
prinvind sustinerea
produqiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021, Ghidul
solicitantului, modelul cererii - tip ~i legislatia, se regasesc pe site-ul APIA:
www.apia.org.ro. accesand urmatorullink:
http://www.apia.org.ro/ro/ aj utoare-specifice I masuri -de-spri jin -finantate-de-la
bugetul-nationalilegume-in-spatii -protejate- 20211624359084
APIA, mereu alaturi de fermieri!
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