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PREZENTARE

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur  – Centrul Jude ean Neam  - institutie de

specialitate a administra iei publice centrale în subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii

Rurale are ca obiect de activitate derularea diveselor forme de sprijin catre fermieri  finantate din 2

fonduri europene:

-Fondul European de Garantare Agricol  - FEGA (pl i directe, m suri de pia ,)

-Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural  - FEADR (prin intermediul m surilor

delegate din cadrul PNDR 2014 - 2020)

si Bugetul Na ional - BN (ajutoare na ionale tranzitorii, ajutoare de stat).

A)SCHEME DE PL I I M SURI DE SPRIJIN IMPLEMENTATE DE APIA

finantate din FEGA  (Fondul European de Garantare Agricol )

1.PL I DIRECTE

2. SCHEME DE SPRIJIN CUPLAT ÎN SECTOARELE VEGETAL I ZOOTEHNIC

 3.M SURI DE PIA I PROMOVARE PRODUSE AGRICOL

B)SCHEME DE PL I I M SURI DE SPRIJIN IMPLEMENTATE DE APIA

finantate din FEADR(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural )

1.M SURI DE MEDIU I CLIM  (MASURA 10 SI MASURA 11)

2.SPRIJIN DESTINAT CRE RII DE SUPRAFE E ÎMP DURITE (MASURA 8)

3. SPRIJIN PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU (MASURA 15)

4. M SURI PRIVIND BUN STAREA ANIMALELOR(MASURA 14)

5.PL I PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNT  CU CONSTRÂNGERI NATURALE

SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE(M SURA 13 )

C)BUGET NA IONAL

1.AJUTOARE NA IONALE TRANZITORII ÎN SECTORUL VEGETAL I ZOOTEHNIC

2. AJUTOARE DE STAT
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A)SCHEME DE PLATI DIRECTE IMPLEMENTATE  de catre APIA CENTRUL JUDETEAN –

NEAMT ,Serviciul Autorizare Plati sunt urm toarele:

a) schema de plat  unic  pe suprafa :SAPS

Schema de plat  unic  pe suprafa  presupune acordarea unei pl i unice pe hectarul eligibil declarat

de fermier, decuplat  total de produc ie.

b) plata redistributiv :PR1;PR2

Plata redistributiv  reprezint  o plat  anual  destinat  fermierilor care au dreptul la plata

unic  pe suprafa i se acord  gradual pentru primele 30 de ha ale exploata iei agricole,

indiferent de suprafa a acesteia.

c) plata pentru practici agricole benefice pentru clim i mediu:PPABCM

Fermierii care au dreptul la plata unic  pe suprafa  aplic  pot beneficia si de Plata pentru practici

agricole benefice pentru clim i mediu, denumit  si plata pentru înverzire, dar se acord

fermierilor care aplic  practici specifice si anume diversificarea culturilor;men inerea paji tilor

permanente existente; prezen a unei zone de interes ecologic pe suprafa a agricol

d) plata pentru tinerii fermieri:PTF

Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei pl i anuale tinerilor fermieri care au

dreptul la plata unic  pe suprafa i nu au cel mult vârsta de 40 de ani in anul de cerere si  se

acorda pentru o suprafata de maxim 60 ha. Condi ia de a se stabili pentru prima dat  într-o

exploata ie agricol  drept conduc tori efi ai exploata iei sau care s-au stabilit deja în unul dintre

cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plat  unic  pe suprafa

trebuie respectat .

e) schema de sprijin cuplat: SC VEGETAL ;SC ZOOTEHNIE

Sprijinul cuplat se poate acorda sectoarelor i produc iilor, considerate importante din motive

economice, sociale i de mediu i care sunt afectate de anumite dificult i. Aceasta plata este

cuplata de productie , conditionata de realizarea unei anumite cantitati de recolta.

Se acord  sprijin cuplat în sectorul vegetal fermierilor activi care cultiv :

a) soia;

b) lucern ;

c) maz re boabe pentru industrializare;

d) fasole boabe pentru industrializare;

e) cânep  pentru ulei i/sau fibre;

f) orez;

g) mân  de cartof;

h) hamei;
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i) sfecl  de zah r;

j) tomate pentru industrializare cultivate în câmp;

k) castrave i pentru industrializare cultiva i în câmp;

l) legume cultivate în sere - tomate, castrave i, ardei, varz  pentru consum în stare proasp i

castrave i pentru industrializare;

m) legume cultivate în solarii- tomate, castrave i, ardei, varz i vinete pentru consum în stare

proasp i castrave i pentru industrializare;

n) prune pentru industrializare;

o) mere pentru industrializare;

p) cire e i vi ine pentru industrializare;

q) caise i zarz re pentru industrializare;

r) cartof timpuriu pentru industrializare.

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic

SCZ se acord  fermierilor activi, cresc tori de animale din speciile bovine, ovine/caprine, i

cresc torilor de viermi de m tase, în func ie de efectivul de animale determinate/kg gogo i crude

determinate de beneficiar, din urm toarele categorii:

a) bivoli e de lapte;

b) ovine;

c) caprine;

d) taurine de carne;

e) vaci de lapte;

f) viermi de m tase.

f) schema simplificat  pentru micii fermieri : MF

Schema simplificat  pentru micii fermieri se acorda anual in  valoare de maximum 1.250 euro, în

func ie de suprafa a declarat  eligibil i/sau num rul de animale eligibile pe care le de ine în

exploata ie.Pe durata particip rii la schem , micii fermieri sunt excepta i de la utilizarea practicilor

agricole benefice pentru clim i mediu i nu li se aplic  sanc iuni administrative pentru

nerespectarea normelor de ecocondi ionalitate.

B)Ajutoarele na ionale tranzitorii.

Ajutoarele na ionale tranzitorii, denumite în continuare ANT, reprezint  pl i care se acord

fermierilor din sectoarele care au beneficiat de pl i na ionale directe complementare în anul 2013.

 Condi iile specifice de acordare a ANT sunt identice cu cele pentru acordarea pl ilor na ionale

directe complementare aferente anului 2013.
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-ANT VEGETAL se acorda fermierilor care cultiv  urm toarele culturi amplasate pe teren arabil:

cereale (grâu comun, grâu dur, secar , orz, ov z, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce i alte

cereale), culturi proteice (maz re, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante

industriale (floarea-soarelui, rapi , soia, in i cânep  pentru fibr , tutun, in pentru ulei, plante

medicinale, alte plante industriale), r cinoase (sfecl  furajer , sfecl  de zah r), cartofi, legume,

uni, pepeni, flori i plante ornamentale, plante de nutre , loturi semincere, alte culturi pe teren

arabil.

Se acord  ajutoare na ionale tranzitorii în sectorul vegetal, decuplate de produc ie, fermierilor care

cultiv : in pentru fibr  - ANT 2, cânep  pentru fibr  - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5, sfecl

de zah r - ANT 6 i care îndeplinesc condi iile generale de acordare a pl ilor, la care se adaug

condi iile specifice fiec ruia.

-ANT-ZOO se  acorda  fermierilor    din  sectorul  bovin  (LAPTE SI  CARNE )  ANTZ-7  LAPTE  SI

ANTZ-8 CARNE  si sectorul ovin si caprin ANTZ-9.

C) MASURI DE DEZVOLTARE RURALA

- M SURA 10 – AGRO-MEDIU I CLIM

- M SURA 11 - AGRICULTURA ECOLOGIC : • Subm sura 11.1 - Sprijin pentru conversia la

practicile i metodele de agricultur  ecologic . • Subm sura 11.2 - Sprijin pentru men inerea

practicilor de agricultur  ecologic  Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de

nutre ) Pachetul 2 – legume Pachetul 3 – livezi Pachetul 4 – vii, Pachetul 5 – plante medicinale i

aromatice Pachetul 6 – paji ti permanente:  varianta 6.1 (aplicabil  la nivel na ional pe suprafe e

 angajament M.10).  varianta 6.2 (aplicabil  în zonele eligibile i numai împreun  cu un

angajament M.10)

- M SURA 13 - PL I PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNT  CU CONSTRÂNGERI

NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE:  Sub-m sura 13.1 - Pl i compensatorii

în zona montan ;  Sub-m sura 13.2 - Pl i compensatorii pentru zone care se confrunt  cu

constrângeri naturale semnificative;  Sub-m sura 13.3 – Pl i compensatorii pentru zone care se

confrunt  cu constrângeri specifice.

 D) AJUTOARE NATIONALE  ACORDATE IN ANUL 2022 PENTRU :

 - Cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea crescatorilor din sctorul bovine

reglementat prin OUG 51/2022;

 - Cereri de solicitare a ajutorului excep ional acordat produc torilor agricoli din sectorul

vegetal, în conformitate cu Hot rârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare

excep ionale produc torilor agricoli din sectorul vegetal, publicat  în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
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În campania 2022, angaja ii A.P.I.A. - Centrului Jude ean Neam  au înregistrat i gestionat un

num r de 23,306 cereri unice pe suprafa  cu o suprafa  declarat  de 178,792.17 ha.

Cererile unice de plata au fost depuse de c tre fermieri utilizând aplica ia informatic  IPA-
Online i situa ia acestora repartizat  pe centrele locale se prezint  în tabelul de mai jos:

Centrul jude ean/local Nr. cereri Suprafata (ha)
BICAZ 2,649 9,928.82

Centrul jude ean 643 97,510.80

ION CREANG 1,468 6,389.91

MOLDOVENI 966 5,413.98

PIATRA NEAM 2,158 8,687.81

POIANA TEIULUI 2,801 8,881.65

ROMAN 3,120 13,869.19

ROZNOV 2,125 7,781.48

TÂRGU NEAM 6,376 20,328.53

TOTAL 23,306 178,792.17
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În func ie de schema de plat , num rul cererilor din sectorul vegetal primite în anul 2022 distribuite pe Centre locale/judetean se prezint

astfel:

CENTRUL JUDE EAN/LOCAL Cereri unice
de plat

Cereri cu
solicitare
plat  pe

suprafa
SAPS

PPABCM – plata
pentru bune

practici agricole
si de mediu

PLATA
REDISTRIBUTIV

PR1 (1-5 ha)

PLATA
REDISTRIBUTIV

PR2 (5-30 ha)

PLAT
TÂN R

FERMIER

ANT1 – ajutor
na ional

tranzitoriu
culturi în teren

arabil

BICAZ 2,649      2,555            2,554 2,555 454 23 119
CENTRUL JUDE EAN 643        504              502 502 14 40 386
ION CREANG 1,468      1,370            1,368 1,370 213 67 1,314
MOLDOVENI 966        932              932 932 181 23 901
PIATRA NEAM 2,158      1,988            1,980 1,985 288 52 1,490

POIANA TEIULUI 2,801      2,676            2,667 2,669 199 37 39
ROMAN 3,120 2,273 2,271 2,272 516 160 2,097
ROZNOV 2,125 1,896 1,893 1,893 256 98 1,695
TÂRGU NEAM 6,376      6,319            6,308 6,310 567 199 5,055
TOTAL 23,306    20,513         20,475 20,488 2,688 699 13,096
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În func ie de schema de plat , suprafa a (ha) solicitat  la plat aferent  cererilor din sectorul vegetal primite în anul 2022 distribuite pe

Centre locale/judetean se prezint  astfel:

CENTRUL JUDE EAN /
LOCAL

Suprafa a din
cereri cu

solicitare SAPS
(ha)

ANT1 – ajutor
na ional tranzitoriu

culturi în teren
arabil (ha)

ANT6 - ajutor
na ional

tranzitoriu sfecl
de zah r (ha)

PPABCM –
plata pentru bune
practici agricole
si de mediu (ha)

PLATA
REDISTRIBUTIV

PR1 (1-5 ha)
(ha)

PLATA
REDISTRIBUTIV

PR2 (5-30 ha)
(ha)

PLAT
TÂN R

FERMIER
(ha)

BICAZ 9,928.82 83.35 9,890.12 6,391 1,608 135.29
CENTRUL JUDETEAN 97,510.80 81,284.53 1,785.46 96,646.43 2,491 12,285 1,751.09
ION CREANG 6,389.91 3,982.90 10.39 6,168.44 3,300 2,030 577.89
MOLDOVENI 5,413.98 4,037.26 5,363.96 2,323 2,129 272.23
PIATRA NEAM 8,687.81 3,874.13 8,448.80 4,571 2,717 421.74
POIANA TEIULUI 8,881.65 20.51 8,682.58 6,012 1,853 231.71
ROMAN 13,869.19 8,406.81 13,693.72 5,968 5,535 1,432.06
ROZNOV 7,781.48 4,191.64 7,590.51 4,426 2,059 573.65
TÂRGU NEAM 20,328.53 13,056.29 19,940.13 13,797 3,771 873.48

TOTAL 178,792.17 118,937.42 1,795.85 176,424.69 49,279 33,988 6,269.14
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sura 13 – pl i compensatorii zone defavorizate:

Centrul jude ean/local
ANC_ZM ANC_ SEMN ANC_SPEC

Suprafa a (ha) Nr. cereri Suprafa a (ha) Nr. cereri Suprafa a (ha) Nr. cereri

BICAZ 9,853.37         2,552
CENTRUL JUDE EAN 9,642.78           133 6.25 1

ION CREANG 1.91               3
MOLDOVENI 1.00               1 1.25 1

PIATRA NEAM 2,211.91           835 5.98 1
POIANA TEIULUI 8,703.98         2,669 2.00 1

ROMAN 7.35               4
ROZNOV 2,655.98           819

TÂRGU NEAM 4,439.87         1,887 5.25 2
TOTAL 37,518.15         8,903 14.75 5 5.98 1

Legenda:  ANC_ZM – pl i compensatorii în zona montan

ANC_SPEC – pl i compensatorii pentru zone care se confrunt  cu constrângeri specifice

ANC_SEMN – pl i compensatorii pentru zone care se confrunt  cu constrângeri natural semnificative
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În ceea ce prive te suprafe ele solicitate (ha) i numarul cererilor în cadrul surilor de sprijin pentru agromediu (M10) accesate de c tre

fermieri în anul 2022, situa ia se prezint  astfel:

CENTRUL
JUDE EAN

/ LOCAL

P1 P1.2.1 P1.2.2 P3.1.1 P3.1.2 P3.2.1 P4 P7 P9.2.1
Suprafa a

(ha)
Nr.

cereri
Suprafa a

(ha)
Nr.

cereri

Suprafa a
(ha)

Nr.
cereri

Suprafa a
(ha)

Nr.
cereri

Suprafa a
(ha)

Nr.
cereri

Suprafa a
(ha)

Nr.
cereri

Suprafa a
(ha)

Nr.
cereri

Suprafa a
(ha)

Nr.
cereri

Suprafa a
(ha)

Nr.
cereri

BICAZ 2,294.22 486 502.29 224 528.36 220 399.31 63 13.95 4
CENTRUL
JUDE EAN

7,093.47 101 80.61 20 196.12 34 706.28 11 67.80 2 328.37 6 464.61 10 220.24 2

ION CREANG 0.67 1 0.67 1

MOLDOVENI

PIATRANEAM 436.55 66 36.59 23 89.75 26 7.00 1 4.00 1

POIANA TEIULUI 6,036.13 1,975 175.10 108 2,366.09 1,539

ROMAN 3.72 2 3.72 2 128.60 7

ROZNOV 309.82 19 64.17 20

TÂRGU NEAM 3,167.84 1,356 1,952.57 1,250 23.72 26

TOTAL 19,032.60 3,987 2,751.55 1,628 3,204.04 1,845 1,422.41 94 145.92 26 456.97 13 464.61 10 4.00 1 220.24 2

Legenda: P1 - paji ti cu înalt  valoare natural
P1.2 - paji ti cu înalt  valoare natural , practici agricole tradi ionale
P1.2.1 – paji ti cu înalt  valoare natural , lucr ri manuale pe paji ti permanente utilizate ca fâne e
P1.2.2 – paji ti cu înalt  valoare natural , lucr ri cu utilaje u oare pe paji ti permanente utilizate ca fâne e
P3.1.1 - paji ti importante pentru p ri, lucr ri manuale pe paji ti importante pentru crex crex
P3.1.2 - paji ti importante pentru p ri, lucr ri cu utilaje u oare pe paji ti importante pentru crex crex
P4 - culturi verzi
P7 - terenuri arabile importante ca zona de hranire pentru gasca cu gat rosu
P9- terenuri agricole importante ca zon  de hr nire pentru acvila ip toare mic
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Cererile pe scheme de plat  înregistrate de c tre fermierii cresc tori de animale în sectorul zootehnic în anul 2022 sunt:

CENTRUL JUDE EAN/

LOCAL

AJUTOR DE STAT ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
SPRIJIN CUPLAT ÎN SECTORUL

ZOOTEHNIC

ANTZ B LAPTE

(nr. cereri)

ANTZ B CARNE

(nr. cereri)

ANTZ O

(nr. cereri)

ANTZ C

(nr. cereri)

SCZ OF (nr.

cereri)

SCZ CF

(nr. cereri)

SCZ VL

(nr. cereri)

SCZ TC

(nr. cereri)

BICAZ 127 819 39 6 19 73 6

CENTRUL JUDE EAN 58 240 95 28 54 3 77 18

ION CREANG 17 207 62 40 15 15

MOLDOVENI 28 118 21 11 6 2

PIATRA NEAM 96 443 78 40 12 45 6

POIANA TEIULUI 98 635 48 2 15 113 1

ROMAN 179 1,096 179 54 76 4 65 17

ROZNOV 56 453 69 21 21 29 5

TÂRGU NEAM 302 723 135 17 21 82 4

TOTAL 961 4,734 726 219 239 7 501 57

Legenda: ANTZ B LAPTE - Schema decuplat  de produc ie, specia bovine, în sectorul lapte
ANTZ B CARNE - Schema decuplat  de produc ie, specia bovine, în sectorul carne
ANTZ O – C Schema decuplat  de produc ie, specia ovine - caprine
SCZ OF - Sprijin cuplat ovine femele
SCZ CF - Sprijin cuplat caprine femele
SCZ TC - Sprijin cuplat tauri din rase de carne
SCZ VL - Sprijin cuplat vaci de lapte
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Cererile înregistrate cuprind si informa ii despre schemele de sprijin i cantit ile * solicitate de c tre fermierii cresc tori de animale în
SECTORUL ZOOTEHNIC, astfel:

CENTRUL
JUDE EAN/ LOCAL

AJUTOR DE STAT SPRIJIN CUPLAT

ANTZ B
LAPTE (tone)

ANTZ B
CARNE
(capete)

ANTZ O
(capete)

ANTZ C
(capete)

SCZ OF
(capete)

SCZ CF
(capete)

SCZ VL
(capete)

SCZ TC
(capete)

BICAZ 658.90 4,790 4,073 238 2,163 727 108
Centrul jude ean 3,618.91 4,150 24,054 2,411 14,590 594 2,265 580
ION CREANG 94.92 1,382 11,973 2,795 4,830 288
MOLDOVENI 238.91 801 5,332 616 2,170 30
PIATRA NEAM 751.74 3,000 12,517 1,978 3,129 643 124
POIANA TEIULUI 494.50 3,562 4,287 81 1,262 1,109 35
ROMAN 2,217.30 18,853 36,729 3,740 20,324 585 1,141 483
ROZNOV 525.84 3,491 12,180 1,049 5,712 473 60
TÂRGU NEAM 3,094.45 4,923 19,551 713 4,741 1,360 72
TOTAL 11,695.46 44,952 130,696 13,621 58,921 1,179 8,036 1,462

Legenda:  ANTZ B LAPTE - Schema decuplat  de produc ie, specia bovine, în sectorul lapte
ANTZ B CARNE - Schema decuplat  de produc ie, specia bovine, în sectorul carne
ANTZ O – Schema decuplat  de produc ie, specia ovine
ANTZ C – Schema decuplat  de produc ie, specia caprine
SCZ OF - Sprijin cuplat ovine femele
SCZ CF - Sprijin cuplat caprine femele
SCZ VL - Sprijin cuplat vaci de lapte solicitate în cerere
SCZ TC - Sprijin cuplat tauri din rase de carne
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Suprafe ele SAPS pe categorii de utilizare a terenurilor din cererile unice în anul 2022 sunt:

Centrul jude ean/local
Teren arabil Pajisti permanente Culturi permanente Total

suprafa a
(ha)TA TAn PP PPn CP CPn

BICAZ 84.83 4.72 9,821.28 13.65 5.61 9,928.82
Centrul jude ean 81,883.83 58.91 15,459.48 7.95 193.47 0.15 97,510.80
ION CREANG 3,987.01 30.64 2,242.24 4.90 118.55 7.18 6,389.91
MOLDOVENI 4,041.21 21.05 1,301.76 2.36 43.89 5.00 5,413.98
PIATRA NEAM 3,893.02 44.77 4,478.77 24.28 258.59 0.78 8,687.81
POIANA TEIULUI 23.27 47.56 8,717.29 105.01 1.72 8,881.65
ROMAN 8,437.61 65.34 5,194.07 32.65 151.78 6.89 13,869.19
ROZNOV 4,205.45 98.98 3,321.41 54.28 98.22 5.66 7,781.48
TÂRGU NEAM 13,169.62 24.80 6,632.64 44.35 459.23 0.44 20,328.53
TOTAL 119,725.85 396.77 57,168.94 289.43 1,331.06 26.10 178,792.17
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Principalele culturi agricole declarate în cadrul cererilor unice 2022:

NUME CULTURA CATEGORIE SUPRAFATA (ha)
PORUMB

TEREN
ARABIL

47,307.57
GRAU COMUN de toamna 19,856.76
FLOAREA SOARELUI 18,894.82
LUCERNA 7,235.48
RAPITA  de toamna 6,689.20
PLANTE DE NUTRET (anuale) 4,625.60
ORZ de toamna 2,960.07
SOIA 2,509.62
LOT SEMINCER pentru culturi anuale 1,813.54
SFECLA DE ZAHAR 1,798.53
TRITICALE de toamna 1,071.85
TRIFOI 719.59
GHIZDEI 662.24
PORUMB SILOZ 602.24
OVAZ de primavara 548.61
PAJISTI TEMPORARE (artificiale, însamantate pe TA < de 5 ani) 321.65
LEGUME PROASPETE anuale 320.33
CARTOFI  TARZII 263.83
ORZOAICA de primavara 203.82
Grau spelta (alac) 184.48
PORUMB- HIBRID/SOI SEMI-TIMPURIU 176.81
ALTE CULTURI 1,355.98
PAJI TI PERMANENTE apar inând UAT sau ADS

PAJI TI
PERMANENTE

24,557.81
FANETE UTILIZATE INDIVIDUAL, exploatate prin cosit 17,453.76
PAJISTI PERMANENTE UTILIZATE INDIVIDUAL, exploatate mixt 8,611.92
PASUNI UTILIZATE INDIVIDUAL, exploatate prin pasunat 3,934.12
PAJISTI PERMANENTE UTILIZATE ÎN COMUN, exploatate mixt 2,041.62
PASUNI UTILIZATE IN COMUN, exploatate prin pasunat 562.11
LIVADA TRADITIONALA UTILIZATA EXTENSIV CA FANEATA 116.05
FANETE UTILIZATE IN COMUN, exploatate prin cosit 91.04
LIVADA TRADITIONALA UTILIZATA EXTENSIV MIXT 68.58
LIVADA TRADITIONALA UTILIZATA EXTENSIF PRIN PASUNAT 21.36
MERI

CULTURI
PERMANENTE

463.40
NUCI SI ALUNI 274.18
PRUNI 106.26
VII  CU  STRUGURI PENTRU VIN 98.53
ALTI POMI FRUCTIFERI 77.66
ALTI  ARBUSTI  FRUCTIFERI ( catina, afin, etc) 76.10
ALTE CULTURI PERMANENTE 261.03

TOTAL 178792.17
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Cereri autorizate la plata avansului i la plata regular campania 2022:

Centrul jude ean/local Nr. total
cereri

Nr. cereri
autorizate

la plata
avans

Nr. cereri neautorizate
la plata Procent

autorizare
la plata
avans

Nr. cereri
autorizate

la plata
regulara

Nr. cereri
neautorizate la plata

regulara
Procent

autorizare
la plata
regularaWL

avans BL avans WL reg BL reg

BICAZ 2,649 2,497 37 115 94.26 2,512 26 111 94.83

CENTRUL JUDE EAN 643 415 36 192 64.54 435 63 145 67.65

ION CREANG 1,468 1,087 7 374 74.05 1,103 252 113 75.14

MOLDOVENI 966 904 21 41 93.58 909 12 45 94.1

PIATRA NEAM 2,158 1,507 18 633 69.83 1,510 449 199 69.97

POIANA TEIULUI 2,801 2,638 48 115 94.18 2,657 39 105 94.86

ROMAN 3,120 2,240 33 847 71.79 2,280 16 824 73.08

ROZNOV 2,125 1,885 6 234 88.71 1,883 5 237 88.61

TÂRGU NEAM 6,376 5,600 82 694 87.83 5,639 613 124 88.44

TOTAL 23,306 18,773 288 3,245 80.55 18,928 1,475 1,903 81.22
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Cuantumul  pl ilor pe scheme pentru cererile unice C2022 este:

cod schema de plata avans
(lei)

plata
regulara

(lei)
total (lei) avans

(euro)
plata

regulara
(euro)

total
(euro)

FEGA
(%)

FEADR
(%)

BN
(%)

ANC_SEMN 260.81 46.03 270.11 52.70 9.30 62.00 0 83.45 16.55
ANC_SPEC 315.50 55.68 326.75 63.75 11.25 75.00 0 83.45 16.55
ANC_ZM 408.05 72.01 422.60 82.45 14.55 97.00 0 83.45 16.55
ANT1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
ANT6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
ANTZ_B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
ANTZ_C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
ANTZ_L_B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
ANTZ_O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
M10_P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P1_2_1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P1_2_2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P3_1_1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P3_1_2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P3_2_1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P3_2_2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P8_S_MA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P9_1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P9_2_1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M10_P9_2_2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 83.45 16.55
M11_S1_P1 1,232.55 0.00 1,232.55 249.05 0.00 249.05 0 83.45 16.55
M11_S1_P2 2,103.33 0.00 2,103.33 425.00 0.00 425.00 0 83.45 16.55
M11_S1_P3 2,608.12 0.00 2,608.12 527.00 0.00 527.00 0 83.45 16.55
M11_S1_P4 2,229.52 0.00 2,229.52 450.50 0.00 450.50 0 83.45 16.55
M11_S1_P5 1,535.43 0.00 1,535.43 310.25 0.00 310.25 0 83.45 16.55
M11_S1_P6_1 601.55 0.00 601.55 121.55 0.00 121.55 0 83.45 16.55
M11_S1_P6_2 164.06 0.00 164.06 33.15 0.00 33.15 0 83.45 16.55
M11_S2_P1 917.05 0.00 917.05 185.30 0.00 185.30 0 83.45 16.55
M11_S2_P2 1,813.07 0.00 1,813.07 366.35 0.00 366.35 0 83.45 16.55
M11_S2_P3 1,859.34 0.00 1,859.34 375.70 0.00 375.70 0 83.45 16.55
M11_S2_P4 2,014.99 0.00 2,014.99 407.15 0.00 407.15 0 83.45 16.55
M11_S2_P5 1,472.33 0.00 1,472.33 297.50 0.00 297.50 0 83.45 16.55
M11_S2_P6_1 542.66 0.00 542.66 109.65 0.00 109.65 0 83.45 16.55
M11_S2_P6_2 307.09 0.00 307.09 62.05 0.00 62.05 0 83.45 16.55
PPABCM 202.77 86.90 289.67 40.97 17.56 58.5308 100 0 0
PR1 17.32 7.42 24.75 3.50 1.50 5 100 0 0
PR2 168.78 72.33 241.11 34.10 14.62 48.7184 100 0 0
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cod schema de plata avans
(lei)

plata
regulara

(lei)
total (lei) avans

(euro)
plata

regulara
(euro)

total
(euro)

FEGA
(%)

FEADR
(%)

BN
(%)

SAPS 333.54 142.95 476.49 67.40 28.88 96.2796 100 0 0
SC_CARTOFI_I 0 0 0 0 0 0 100 0 0
SC_FRUCTE 0 0 0 0 0 0 100 0 0
SC_LEGUMINOASE 0 0 0 0 0 0 100 0 0
SC_LUCERNA 0 0 0 0 0 0 100 0 0
SC_S_CARTOF 0 0 0 0 0 0 100 0 0
SC_SERE_SOLARII 0 0 0 0 0 0 100 0 0
SC_SFECLA_Z 0 0 0 0 0 0 100 0 0
SC_SOIA 0 0 0 0 0 0 100 0 0
SCZ_C 55.17 23.64 78.81 11.15 4.78 15.9246 100 0 0
SCZ_O 55.17 23.64 78.81 11.15 4.78 15.9246 100 0 0
SCZ_TC 724.89 310.67 1,035.56 146.47 62.77 209.2467 100 0 0
SCZ_VL 1,201.75 515.04 1,716.79 242.83 104.07 346.8965 100 0 0
YFS 166.77 71.47 238.24 33.70 14.44 48.1398 100 0 0
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Situa ia sumelor autorizate la plat  (f  aplicarea reducerilor si sanc iunilor specifice) de c tre centrele locale pentru cererile din

anul 2022:

Centrul jude ean/local
Avans Plata regular Total

Suma (lei) Suma (euro) Suma (lei) Suma (euro) Suma (lei) Suma (euro)

BICAZ 9,437,502 1,906,971 2,989,965.93 604,137.75 12,427,467.93 2,511,108.75

Centrul jude ean 46,190,494 9,333,460 20,110,301.49 4,063,258.81 66,300,795.49 13,396,718.81

ION CREANG 2,634,084 532,257 1,319,111.64 266,533.13 3,953,195.64 798,790.13

MOLDOVENI 3,044,201 615,124 1,322,898.93 267,301.81 4,367,099.93 882,425.81

PIATRA NEAM 4,747,303 959,259 1,975,442.30 399,149.89 6,722,745.30 1,358,408.89

POIANA TEIULUI 8,289,582 1,675,019 2,620,164.05 529,420.16 10,909,746.05 2,204,439.16

ROMAN 8,262,138 1,669,483 3,417,908.84 690,616.93 11,680,046.84 2,360,099.93

ROZNOV 5,624,489 1,136,508 2,017,792.36 407,707.71 7,642,281.36 1,544,215.71

TÂRGU NEAM 11,258,402 2,274,933 4,632,192.28 935,957.16 15,890,594.28 3,210,890.16

TOTAL 99,488,194 20,103,014 40,405,777.82 8,164,083.35 139,893,971.82 28,267,097.35
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Pl i efectuate pentru fermierii din eviden a A.P.I.A. – Centrul Jude ean Neam  în perioada
01.01.2022 – 30.06.2022

Schema de plata Suma (lei)
Acciza Motorina 2021             4,143,990.00
Aj. stat-COVID- AVICOL.C2022 173,180.26
Aj. stat-COVID- BOVINE.C2022 5,248,052.15
Aj. stat-COVID- SUIN.C2022             3,560,892.41
Aj. stat-prod.agric.din sect.crest.anim.C2022 433,000.08
Ajutoare de stat - prod.agric.din sect. cresterii animalelor C2021               338,263.48
Certificat de Plata INTERVENTII 842,008.51
Decizia de plata Masura 14 C2021           13,818,862.41
Decizie de plata C2018                   6,464.61
Decizie de plata C2019 205.95
Decizie de plata C2020                   2,823.32
Decizie de plata C2021 69,792,599.20
Decizie de plata SAPS C2008                    -264.17
Nota avans C2019 99.99
Nota avans C2021 8,122.80
Stornari sanctiuni multianuale C2020                       70.02
Stornari sanctiuni multianuale C2021 3,111.14
Total           98,371,482.16
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MASURI SPECIFICE , MASURI DE PIATA, AJUTOARE EXCEPTIONALE  SI

AJUTOARE DE STAT implementate de SERVICIUL MASURI SPECIFICE.

1.1.

MASURA 14-Plati privind bunastarea animalelor- pachetul a) porcine

Regulamentul (UE) nr.1305/2013, 1306/2013 si  1307/2013

sura 14 - pachet a) - Pl i în favoarea bun st rii porcinelor vizeaz  stimularea aplic rii unor

standarde superioare de bun stare a animalelor în fermele de porci care dep esc standardele minime

obligatorii, r spunzând nevoilor privind siguran a alimentar i asigurarea calit ii produselor

alimentare prin îmbun irea s ii animalelor în urma adapt rii condi iilor de hr nire, ad pare i

ad postire a acestora. Prin aceasta se garanteaz  asigurarea s ii popula iei, r spunzându-se

interesului consumatorilor pentru produse provenite din carne de porc crescute în condi ii superioare

de bun stare, pe fondul preferin ei acestora pentru o calitate superioar  a acestor produse.

Sprijinul pentru bun starea animalelor are forma unei pl i anuale fixe pe unitate vit  mare

(UVM) i reprezint  o plat  compensatorie pentru pierderile de venit i costurile suplimentare

suportate de fermieri.

Fondul alocat pentru M14 din PNDR 2014-2020 este de 776.461.559 euro FEADR.

Procentul de cofinan are este de 74,29% pentru regiunea Bucure ti – Ilfov, respectiv 83,45%

pentru restul rii (conform prevederilor cap.1, pct. 2.2 Clasificarea Regiunii din PNDR 2014 – 2020

coroborat cu prevederile art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013).

Sprijinul se acorda pentru urmatoarele categorii de animale : porc gras si animale de

reproductie ( scrofite si scroafe).

Specificare An de angajament 2021

Solicitan i 6

Suma solicitata la autorizare –
euro

2.687.223,15

Suma autorizata -   euro 2.595.159,39
Suma autorizata – lei 12.634.014,46

Pentru anul de angajament 2022 s-au depus 6 cereri de plata.
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1.2.MASURA 14-Plati privind bunastarea animalelor- pachetul b) pasari

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 1306/2013 si  1307/2013

Prin M sura 14 - Bun starea animalelor se promoveaz   încurajarea în continuare a fermierilor

cu scopul adopt rii la scar  larg  a unor standarde ridicate de bun stare a animalelor, garantându-se

astfel p strarea caracteristicilor i cre terea calit ii produselor finale, care prin dep irea semnificativ

a standardelor comerciale minime aplicabile produselor de larg consum contribuie consistent la

tatea public , s tatea animalelor sau a plantelor, bun starea animalelor i la protec ia mediului.

Sprijinul pentru bun starea animalelor are forma unei pl i anuale fixe pe unitate vit  mare (UVM) i
reprezint  o plat  compensatorie pentru pierderile de venit i costurile suplimentare suportate de
fermieri

Fondul alocat pentru  M14 din PNDR 2014-2020 este de 776.461.559 euro FEADR.

Procentul de cofinan are  este de 74.29% pentru regiunea Bucure ti – Ilfov, respectiv 83.45%

pentru restul rii (conform prevederilor cap.1, pct. 2.2 Clasificarea Regiunii din PNDR 2014 – 2020

coroborat cu prevederile art.59 din Reg. nr. 1305/2013).

Sprijinul se acorda pentru urmatoarele categorii de pasari : gaini outoare, gaini de
reproductie, pui carne, pui curca.

Specificare An de angajament 2021

Solicitan i 4
Suma solicitata la autorizare –

euro
243.380,23

Suma autorizata - euro 243.380,23
Suma autorizata – lei 1.184.847,98

Pentru anul de angajament 2022 s-au depus 4 cereri de plata.

2. M SURI DE PIA
2.1  PROGRAMUL NA IONAL APICOL 2020-2022 (HG 514/13.05.2021 care modifica HG
339/30.04.2020)
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Apicultura este un sector al agriculturii ale c rei func ii principale sunt activitatea economic i
dezvoltarea rural , produc ia de miere i alte produse apicole i men inerea echilibrului ecologic.
Programul Na ional Apicol are ca scop  îmbun irea , produc ia i comercializare produselor apicole
prin  acordarea de sprijin financiar apicultorilor  si formelor asociative apicole legal constituite.

Valoarea sprijinului alocat pentru Programul na ional apicol pentru perioada 2020 - 2022 este de
150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezint  contribu ia Uniunii Europene la programele
apicole na ionale (excluzand TVA), distribuit  astfel:

a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;
b) pentru anul 2021: 59.215 mii lei;
c) pentru anul 2022: 59.215 mii lei.

Solicitan ii  Programului:

1. Formele asociative apicole legal constituite, pentru ac iunea:
A. Asisten  tehnic  pentru apicultori i organiza iile de apicultori.

2. Apicultorii, persoane fizice i juridice, PFA, II i IF constituite potrivit Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 44/2008, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 182/2016, pentru
ac iunile:
B. Combaterea agresorilor i a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
C. Ra ionalizarea transhuman ei;
D. M suri de asisten  pentru repopularea eptelului apicol din Uniune.
E. Îmbun irea calit ii produselor în vederea unei mai bune valorific ri a produselor pe
pia ;

An cerere Cereri depuse
apicultori Valoare solicitat  - lei - Valoare decontat  – lei-

2022 97 2.149.617,43 1.727.933,63

Sumele solicitate pentru fiecare ac iune sunt urm toarele:

Nr.
crt. Ac iuni solicitate

Suma
solicitat

  - lei-

Valoare
decontat

-lei-
1 Combaterea agresorilor si a bolilor specifice stupilor 150.879,30 146.824,72

2 Masuri de asistenta pentru repopularea septelului apicol 188.976,72 97.167,24

3 Rationalizarea transhumantei / stuparitului pastoral 1.796.870,91 1.471.051,17
4 Îmbun irea calit ii produselor in vederea unei mai bune

valorific ri a produselor pe pia -Decontarea analizelor fizico-
chimice/reziduuri care s  ateste calitatea mierii

12.890,50 12.890,50

Total 2.149.617,43 1.727.933,63
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2.2  Programul pentru coli al României în perioada 2017-2023  (conf. HG nr. 640/2017)

    Masura are  drept principal obiectiv favorizarea consumului de lapte, fructe si legume de c tre copiii din

institu iile colare beneficiare, conform Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Regulamentul (UE) nr. 39/2017,

Regulamentul (UE) nr. 40/2017.

Programul pentru coli al României prevede realizarea cumulat  a urm toarelor m suri:

a) acordarea gratuit  pentru pre colarii din gr dini ele cu program normal de 4 ore de stat

autorizate/acreditate i particulare acreditate i pentru elevii din înv mântul primar i gimnazial de

stat i particular de fructe i legume proaspete, lapte i produse lactate i de produse de panifica ie în

limita unei valori zilnice/pre colar/elev. Limita valoric  zilnic  cuprinde pre ul integral de achizi ie a

produselor, inclusiv taxa pe valoarea ad ugat , cheltuielile de transport, distribu ie i depozitare a

acestora, dup  caz;

b) finan area m surilor educative care înso esc distribu ia fructelor, legumelor, laptelui i produselor

lactate.

Perioada Suma solicitat
(lei)

Suma aprobat
(lei)

Suma platit
(lei)

Nr total de
institu tii

colare
beneficiare

Nr total
de elevi

beneficia
ri

An colar
2021-2022 semestrul I 1.118.578,30 1.118.112,12 842.008,51 262 43.745

An colar
2021-2022 semestrul II 2.638.422,52 2.637.494,78 1.724.919,54 262 43.518

3. AJUTOARE DE STAT
3.1 RENTA  VIAGER  - OMAPDR si MFP nr. 1272/26503/2005

Renta viager  agricol  reprezint  suma de bani pl tit  rentierului agricol care înstr ineaz  sau

arendeaz  terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se

aplic  persoanelor care au solicitat ob inerea calit ii de rentier pân  la data de 31 decembrie 2009

inclusiv).
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Carnetele de rentier se vizeaz   anual. Solicitarea viz rii carnetului se face în perioada 01 martie-31
august a fiec rui an  pentru anul care s-a încheiat.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezint  echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar
de teren extravilan înstr inat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul i echivalentul a 50 de
euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Specificare 2022 pt. anul
2021

Carnete vizate 179
Suprafa a  total –ha, d.c.: 546,4716

-suprafa a arendat 250,0493
-suprafa a vândut 296,4223

Valori aprobate: lei 206.850,71
Valori aprobate: euro 42.039,39

3.2 Ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor (conf. HG 1179 / 2014)

Ajutorul  de  stat  se  acord  pentru  rasele  de  animale  din  speciile  taurine,  bubaline,  ovine,

caprine, porcine i ecvine sub form  de servicii subven ionate IMM-urilor pentru acoperirea costurilor

legate de întocmirea i men inerea registrului genealogic i de determinarea calit ii genetice a raselor

de animale care sunt identificate i înregistrate conform legisla iei în vigoare.

           Solicitan ii ajutorului de stat în sectorul cresterii animalelor sunt: asocia iile sau organiza iile de

cresc tori care presteaz  servicii subven ionate micro-întreprinderilor, întreprinderilor, respectiv

întreprinderile individuale si familiale, persoanele fizice autorizate, persoane fizice care de in certificat

de produc tor/atestat de produc tor, dup  caz, precum i persoanele juridice care î i desf soar

activitatea în domeniul productiei de produse agricole.

Pentru anul 2022 au depus cereri initiale de solicitare doua asociatii :

-1 solicitant pentru specia bovine cu suma de 1.837.600,00 lei;

-1 solicitant pentru specia ovine cu suma de 617.325,00 lei.

Pentru anul 2022 au depus cereri doua asociatii ( specia bovina si ovina)pentru care s-a autorizat

la plata astfel :

Specificare 2022 ( trim. I, II, si III)
( in desfasurare)

Solicitan i 2
Sume autorizate la plat  lei-
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1.403.632,25

3.3 Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura reglementat prin
HG 1174 / 2014

Ajutorul de stat se acord  sub form  de rambursare a diferen ei dintre acciza standard i acciza redus
(stabilit  la 99,498lei/1000 litri) pentru motorina utilizat  la efectuarea lucr rilor mecanizate în
agricultur .

Solicitantii  depun la APIA o cerere de acord prealabil pentru finan are anual.

Ajutorul de stat sub form  de rambursare se acord  în limita cantit ilor maxime anuale, defalcate
pentru sectoarele vegetal, zootehnic i îmbun iri funciare.

Plata ajutorului de stat sub form  de rambursare se efectueaz  trimestrial, pentru trimestrul anterior.

Cuantum acciza 2022 = 1,630 lei/litru motorina

Situa ia cererilor aferente anului 2022 este urmatoarea:

Specificare 2022 ( trim. I, II, si III)
( in desfasurare)

Nr. cereri depuse pentru acord prealabil
pentru finan are 508

Cantitatea de motorin  decontat (L) 5.047.753
Valoarea decontat (lei) 7.646.842

3.4 Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin,    in
anul 2022, in contextul crizei economice generate  de pandemia covid-19

Schema de ajutor de stat în sectorul bovin are caracter temporar, fiind valabil  pân  la data de 30iunie

2022 i se acord  cresc torilor din sectorul bovin care îndeplinesc criteriile prev zute în OUG nr. 51 /

2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sus inerea activit ii cresc torilor din

sectoarele bovine, suine i apicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în

scopul compens rii pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022.

Ajutorul de stat în sectorul bovin are aplicabilitate pe întreg teritoriul României i se acord

cresc torilor care de in animale din speciile bovine, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice
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autorizate, întreprinderilor individuale i familiale, precum i persoanelor juridice, care respect

criteriile de eligibilitate privind schema de ajutor de stat în sectorul bovin

Valoarea total  a ajutorului de stat în sectorul bovin ce poate fi acordat  pentru fiecare întreprindere

a cum este definit  la art. 2 lit. b) din OUG nr. 51 / 2022 care î i desf oar  activitatea în domeniul

produc iei primare de produse agricole nu dep te echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de

schimb valutar euro / lei stabilit de Banca Na ional  României, valabil la data intr rii în vigoare a

OUG nr. 51 / 2022, respectiv 1 euro = 4,9441 lei.

Ajutorul de stat în sectorul bovin se acord  beneficiarilor care îndeplinesc urm toarele criterii de

eligibilitate:

 fie înregistra i în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI i s  de in  cod

unic de înregistrare atribuit de c tre APIA;

 nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform

eviden elor ONRC sau în cazul persoanei fizice nu a fost emis  o decizie definitiv  a

instan elor judec tore ti de constatare a falimentului pân  la data de 31 decembrie 2019.

De in bovine în exploata ie cu cod atribuit de Autoritatea Na ional  Sanitar  Veterinar i

pentru Siguran a Alimentelor, denumit  în continuare ANSVSA, înregistrate în RNE, la data

depunerii cererii;

    Ajutorul de stat se acord  beneficiarilor în scopul compens rii pierderilor cauzate de pandemie în

semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31

ianuarie 2022, la care se pot ad uga i bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022,

în exploata ia cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE.

Efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, existent în exploata ia cu

cod ANSVSA la data de 31 ianuarie 2022, poate fi solicitat la plat , doar dac  în cerere se solicit  un

efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni i existent în exploata ia cu cod

ANSVSA la data de 31 ianuarie 2022.

An cerere Cereri eligibile Efectiv animale
(capete)

Valoare autorizata – lei-

2022 3275 41.116 5.214.742,28
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3.5 Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol, in anul
2022,in contextul crizei economice generate de pandemia covid-19

Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru sus inerea activit ii cresc torilor din sectorul

avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 se acord  cresc torilor de

ri, întreprinderilor individuale i familiale, persoanelor fizice autorizate, dup  caz, precum i

persoanelor juridice care, în anul 2021, au desf urat activitate de reproduc ie tineret i adulte i/sau

incuba ie i/sau cre tere a p rilor pentru carne sau de cre tere a tineretului de înlocuire i a g inilor

adulte pentru ou  în exploata ii autorizate sanitar veterinare.

Sursa de finantare a ajutorului de stat cu caracter temporar pentru sus inerea activit ii

cresc torilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, se

asigur  de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii i

Dezvolt rii Rurale pentru anul 2022, conform prevederilor art. 7 alin. (5) pct. c) din OUG nr.51/2022.

Pl ile pentru ajutorul de stat cu caracter temporar pot fi acordate beneficiarilor care

îndeplinesc cumulativ urm toarele criterii de eligibilitate:

a) s  fie înregistra i în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, i s  de in  cod unic

de înregistrare atribuit de c tre Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur , denumit  în

continuare APIA;

b)  s  nu  se  afle  în  reorganizare,  lichidare  sau  faliment  la  data  de  31  decembrie  2019,  conform

eviden elor Oficiului Na ional al Registrului Comer ului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a

fost emis  o decizie definitiv  a instan elor judec tore ti de constatare a falimentului pân  la data de 31

decembrie 2019;

c) s  de in  exploata ie autorizat  sanitar veterinar, la data depunerii cererii.

An cerere Cereri eligibile Valoare autorizata – lei-

2022 4 173.180,26
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3.6Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin, in anul
2022, in contextul crizei economice generate de pandemia covid-19

Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru sus inerea activit ii cresc torilor din sectorul

suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 se acord  cresc torilor de suine,

întreprinderilor individuale i familiale, persoanelor fizice autorizate, dup  caz, precum i persoanelor

juridice  care,  în  anul  2021,  au  desf urat  activitate  de  îngr are  i/sau  reproduc ie  a  suinelor  în

exploata ii autorizate sanitar veterinare

Sursa de finantare a ajutorului de stat cu caracter temporar pentru sus inerea activit ii cresc torilor din

sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19se asigur  de la bugetul

de statîn limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale pe anul

2022.

Plafonul maxim al schemei de ajutor de stat este de 167.649.000 lei pentru sectorul suine

Pl ile pentru ajutorul de stat cu caracter temporar pot fi acordate beneficiarilor care

îndeplinesc urm toarele criterii de eligibilitate:

a)  fie înregistra i în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, i s  de in  cod unic

de înregistrare atribuit de c tre Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur , denumit  în

continuare APIA;

b)  nu  se  afle  în  reorganizare,  lichidare  sau  faliment  la  data  de  31  decembrie  2019,  conform

eviden elor Oficiului Na ional al Registrului Comer ului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a

fost emis  o decizie definitiv  a instan elor judec tore ti de constatare a falimentului pân  la data de 31

decembrie 2019;

c) s  de in  exploata ie autorizat  sanitar veterinar, la data depunerii cererii.

An cerere Cereri eligibile Valoare autorizata – lei-

2022 6 3.560.892,41
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3.7 M sura "Microgranturi în domeniul agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de stat
instituite prin OUG nr. 61/2022 privind unele m suri pentru acordarea de microgranturi i
granturi pentru capital de lucru entit ilor din domeniul agroalimentar cu finan are din fonduri
externe nerambursabile

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri
externe nerambursabile, aferente Programului opera ional Competitivitate 2014-2020, denumit în
continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19 pentru beneficiarii din domeniile
agricultur , acvacultur , piscicultur i industrie alimentar  prev zu i de OUG nr. 61/2022 a c ror
activitate a fost afectat  de efectele pandemiei de COVID-19.
   M sura este valabil  pân  la 30 iunie 2022, pl ile în cadrul m surii vor fi efectuate pân  la 31
decembrie 2023.
   Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile i de la
bugetul de stat pentru activit i specifice din domeniul agroalimentar în cadrul POC 2014-2020
aprobate prin OUG nr. 61/2022 i sunt în valoare total  de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro,
respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU i 4.845.080 euro cofinan are de la bugetul de stat i
20.154.920 euro de la bugetul de stat.
   Beneficiarii ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici i mijlocii, (IMM),
persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI),  întreprinderi familiale (ÎF) care
primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului prin încheierea unui contract de ajutor de stat
cu administratorul schemei de ajutor de stat.

Specificare An de angajament 2022

Solicitan i 83
Solicitan i autoriza i la plat 74

Sum  autorizat  - euro- 370.000
Sum  autorizat  -lei- 1.830.686

4. Ajutor excep ional acordat produc torilor agricoli, cresc tori de animale din sectoarele suin i
avicol.

Scopul prezentei m suri îl reprezint  acordarea unor ajutoare de adaptare pe baza unei scheme de
sus inere financiar , denumite în continuare ajutoare excep ionale, produc torilor agricoli, cresc tori
de animale, din sectoarele suin i avicol, în vederea realiz rii obiectivelor de utilizare eficient  a
resurselor, gestionarea nutrien ilor i aplicarea unor metode de produc ie favorabile mediului i climei,
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pentru sus inerea activit ii de cre tere în anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de cre terea
pre urilor la furaje, energie electric i gaze naturale.

Scopul prezentei proceduri  opera ionaleeste de eviden iere a cadrului na ional de acordare a ajutorului
excep ional cu privire la:

a) Acordarea schemei de ajutor produc torii agricoli, cresc tori de animale care de in exploata ii
comerciale de suine sau exploata ii comerciale de p ri, autorizate sanitar-veterinar pân  la
data de 24 februarie 2022;

b) Criteriile de eligibilitate pe care trebuie s  le îndeplineasc  pentru a fi eligibili la acordarea
ajutorului;

c) Depunerea cererii de solicitare a ajutorului excep ional;
d) Termenele ce trebuie respectate de solicitan i pentru ob inerea pl ilor;

Respectarea prevederilor legale în vederea asigur rii unei abord ri exacte i unitare a problemelor
legate de completarea i depunerea cererilor, respectarea obliga iilor luate prin semnarea  declara iilor
din cererea  de solictare i a posibilelor sanc iuni i reduceri pe care le suport  beneficiarii în cazul
nerespect rii acestora.

Resursele financiare totale necesare implement rii schemei de ajutor excep ional în sectoarele
suin i avicol sunt de 129.166,292 mii lei, echivalentul sumei de 26.100 mii euro stabilit în
conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigur
astfel:

a) 63.075,336 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,324 mii euro, finan are extern  nerambursabil
b) 66.090,956 mii lei, echivalentul sumei de 13.354,676 mii euro, de la bugetul de stat.

Valoarea total  a schemei de ajutor excep ional este repartizat  astfel:

a) 71.759,050 mii lei, echivalentul sumei de 14.500 mii euro, pentru sectorul suine;

b) 57.407,240 mii lei, echivalentul sumei de 11.600 mii euro, pentru sectorul avicol.

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este de 4,9489 lei/euro
, conform alin( 6) al art 1 din Regulamentul delegat ( UE) 467/2022.

Valoarea total  acordat  pentru sectorul suin:

An cerere Cereri eligibile Valoare autorizata – lei- Valoare autorizata – euro-

2022 6 2.826.702,55 571.177,95

Valoarea total  acordat  pentru sectorul avicol:

An cerere Cereri eligibile Valoare autorizata – lei- Valoare autorizata – euro-
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2022 4 896.591,10 181.169,76

Centralizator Plati aferente anului 2022 pentru MASURI SPECIFICE C.J.Neamt

Denumire schem /ajutor Suma pl tit  (lei) Suma pl tit
(euro)

Programul pentru coli al României în perioada
2017-2023 2.566.928,05 -

Sprijinul financiar comunitar i na ional
acordat sectorului apicol - Programul Na ional
Apicol  2020-2022

1.727.933,63 -

SURA 14 - Pl i în favoarea bun st rii
animalelor – pachetul a) porcine - 2.595.159,39

SURA 14 - Pl i în favoarea bun st rii
animalelor – pachetul b) p ri - 243.380,23

Renta viager  agricol - 42.039,39
Ajutor de stat  pentru motorina utilizat  în
agricultur 7.646.842,00 -

Schema de ajutor de stat în sectorul cre terii
animalelor 1.403.632,25 -

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea
activitatii crescatorilor din sectorul bovin,    in
anul 2022, in contextul crizei economice
generate  de pandemia covid-19

5.214.742,28 -

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea
activitatii crescatorilor din sectorul avicol, in
anul 2022,in contextul crizei economice
generate de pandemia covid-19

173.180,26 -

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea
activitatii crescatorilor din sectorul suin, in
anul 2022, in contextul crizei economice
generate de pandemia covid-19

3.560.892,41

-

sura "Microgranturi în domeniul
agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de
stat instituite prin OUG nr. 61/2022 privind
unele m suri pentru acordarea de
microgranturi i granturi pentru capital de
lucru entit ilor din domeniul agroalimentar cu
finan are din fonduri externe nerambursabile

- 370.000,00

Ajutor excep ional acordat produc torilor
agricoli, cresc tori de animale din sectoarele - 752.647,71
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suin i avicol.
TOTAL 22.294.150,88 4.003.226,72

Centralizator cereri aferente anului 2022 pentru MASURI SPECIFICE C.J.Neamt

Denumire schem /ajutor Nr cereri
(solicitanti)

Nr cereri
autorizate

Procent
autorizat

Programul pentru coli al României în perioada
2017-2023

2 2 100%

Sprijinul financiar comunitar i na ional
acordat sectorului apicol - Programul Na ional
Apicol  2020-2022

97 97 100%

SURA  14  -  Pl i  în  favoarea  bun st rii
animalelor – pachetul a) porcine 6 6 100%

SURA  14  -  Pl i  în  favoarea  bun st rii
animalelor – pachetul b) p ri 4 4 100%

Renta viager  agricol 179 179 100%
Ajutor de stat  pentru motorina utilizat  în
agricultur 508 508 100%

Schema de ajutor de stat în sectorul cre terii
animalelor 2 2 100%

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea
activitatii crescatorilor din sectorul bovin,    in
anul 2022, in contextul crizei economice
generate  de pandemia covid-19

3275 3275 100%

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea
activitatii crescatorilor din sectorul avicol, in
anul 2022,in contextul crizei economice
generate de pandemia covid-19

4 4 100%

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea
activitatii crescatorilor din sectorul suin, in
anul 2022, in contextul crizei economice
generate de pandemia covid-19

6 6 100%

sura "Microgranturi în domeniul
agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de
stat instituite prin OUG nr. 61/2022 privind
unele m suri pentru acordarea de
microgranturi i granturi pentru capital de
lucru entit ilor din domeniul agroalimentar cu
finan are din fonduri externe nerambursabile

83 74 89,16%

Ajutor excep ional acordat produc torilor 10 10 100%
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agricoli, cresc tori de animale din sectoarele
suin i avicol.


