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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 
GHIDULUI 

 

Nr. crt. 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 

2.1. Ediția I  Versiune iniţială care are la 
bază legislaţia naţională şi 
comunitară 

De la data aprobării  

3. LISTA CUPRINZÂND COMPARTIMENTELE LA CARE SE 
DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL 
EDIŢIEI GHIDULUI 

Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcția Numele și 
prenumele 

Data primirii Semnătura 

3.1 Aplicare 1 Centre 
județene  

Funcționari 
publici  

Toți 
angajații CJ 

Comunicat prin 
e-mail de 
serviciu în data 
de 

 

3.2 Informare 1 Direcția Audit 
Intern 

Funcționari 
publici 

Toți 
angajații 
DAI 
 

Comunicat prin 
e-mail de 
serviciu în data 
de 

 

1 Solicitanți  ai 
ajutorului de 
stat  

  Comunicat prin 
publicare pe 
site-APIA 

 

1 Direcţia 
Antifraudă, 
Control Intern  

Funcționari 
publici 

Toți 
angajații 
DACI 

Comunicat prin 
e-mail de 
serviciu în data 
de 

 

1 Direcţia plăți 
directe – 
sector 
zootehnic 

Funcționari 
publici  

Toți 
angajații 
DPD-SZ 
SFEADRZ 

Comunicat prin 
e-mail de 
serviciu în data 
de 

 

1 Direcţia IT Funcționari 
publici 

Toți 
angajații 
DIT-LPIS 

Comunicat prin 
e-mail de 
serviciu în data 
de 
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1 
 

Serviciul 
Relaţii cu 
Publicul și 
Comunicare 

Funcționari 
publici 

Toți 
angajații 
SRPC 

Comunicat prin 
e-mail de 
serviciu în data 
de 

 

3.3 Evidență  1 DMMRRI Consilier Responsabil 
aprobare  

- - 

 

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN 
GHID 

 

4.1. Definiții ale termenilor 
 

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; 

Codul de identificare a stupinei - cod alcătuit din 2 litere care reprezintă codul județului și 4 cifre 
care reprezintă numărul de ordine al apicultorului de la 0001 la 9999, eliberat de Agenția Națională 
pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", denumită în continuare ANZ, prin oficiile 
județene de zootehnie, denumite în continuare OJZ-uri; 

Controale administrative – controale care au ca scop verificarea corectitudinii și exhaustivității 
informațiilor furnizate în cererea ajutorului de minimis, 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; 

Familia de albine - unitate biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori, faguri pentru 
dezvoltarea și depozitarea hranei, care se află într-un stup; 

Fenomene hidrometeorologice nefavorabile - secetă, grindină, ploi torenţiale, vânt puternic; 
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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, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 182/2016; 

Producător agricol – persoană fizică care deține 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 la data depunerii cererii; 

Registrul Unic de Identificare (RUI) – Registrul Unic de Identificare al Agenției de plăți și 
Intervenție pentru Agricultură;   

Stupina/exploatație apicolă - totalitatea familiilor de albine deținute de o persoană, care poate fi 
amplasată pe o singură vatră sau pe mai multe vetre, în număr variabil. O stupină/exploatație 
apicolă poate cuprinde echipamente specifice, utilaje și construcții necesare pentru desfășurarea 
activității apicole; 

Verificarea documentelor – înseamnă verificarea  administrativă privind completitudinea, 
coerența, plauzibilitatea și corectitudinea datelor din cererea ajutorului de minimis, a documentelor 
atașate acesteia. Verificarea documentelor se realizează la primirea cererii de ajutor de minimis în 
sectorul apicol pentru anul 2021; 
 

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. 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

  
Nr. 
Crt. 

Abreviere Termenul Abreviat 

1. APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
2. ANZ Agenţia Națională pentru Zootehnie ”Prof.Dr. G.K.Constantinescu 
3. BN Buget Național 
4. CJ – APIA Centrul județean APIA 
5. ÎI Întreprindere individuală 
6. ÎF Întreprindere familială 
7. PFA Persoană fizică autorizată 
8. PJ Persoană juridică 
9. MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
10. RUI Registrul unic de identificare al APIA 

 

 

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 compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol.  

 Ghidul solicitanților privind schema de ajutor de minimis reprezintă materialul suport 
pentru pregătirea, întocmirea și depunerea cererii și pune la dispoziția potențialilor beneficiari 
informații cu privire la: 

           Criteriile de eligibilitate; 
- Modalitatea de completare și depunere a cererii; 
- Documentele care trebuie prezentate de potențialii beneficiari; 
- 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, respectarea de către solicitanți a obligațiilor și declarațiilor 
asumate prin semnarea acestora, precum și informarea asupra sancțiunilor pe care le pot suporta 
solicitanții în cazul nerespectării acestora. 
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5.2. Domeniul de aplicare  

Ajutorul de minimis se acordă prin H.G. nr. 1219/2021 pentru aprobarea ajutorului de 
minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate 
în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, 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. 
 Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă 
beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate  pentru compensarea efectelor fenomenelor 
hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului 
apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în cuantum de 23,7 lei/familia 
de albine. 
 

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, modificat prin 
Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare 
Regulamentul de minimis în sectorul agricol; 

 Regulamentul nr. 679 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; 

 Hotărârea Guvernului nr.1219./2021 privind aprobarea schemie ”Ajutor de minimis 
pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în 
perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol”; 

 Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare si a pietei produselor din 
sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

 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; 
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 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 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; 

 Ordinul MADR nr. 1152/R/02.04.2021 privind aprobarea structurii organizatorice și a 
statului de funcții 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. 1219/2021 pentru aprobarea ajutorului de 
minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate 
în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol poate fi accesat pe întreg teritoriul României 
în anul 2021 și se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în 
domeniul producției primare de produse apicole, respectiv: 

- apicultorilor 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 la data depunerii cererii; 

- apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale,  
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constituite potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea 
activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si 
întreprinderile familiale,  cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 
182/2016; 

- apicultorilor persoane juridice.  

  Conform art. 7 alin. (3) din H.G. nr. 1219/2021, 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 acestui ajutor de minimis și în cele două exerciții financiare precedente, conform 
prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.   
  1 Diferența dintre valoarea maximă de 20.000 euro si valoarea ajutoarelor de minimis 
acordate pe durata a trei exerciții financiare  se rapoarteaza la cuantumul de 23,7 lei/familia de 
albine de unde rezultă un număr maxim de familii de albine pentru care se poate solicita ajutorul 
de minimis (număr întreg de familii de albine faără zecimală).  
  Daca numărul maxim de familii de albine calculat este mai mare decat numărul de familii 
de albine înscris în datele transmise de ANZ conform  fisierului transmis în baza art.7 alin.(7) din 
H.G. nr.1219/2021 se va solicita în cerere numărul de familii de albine înscris în datele ANZ. 
  Dacă numărul maxim de familii de albine calculat este mai mic decat numărul de familii 
de albine înscris în datele ANZ  conform  fisierului transmis în baza art.7 alin.(7) din  H.G. 
nr.1219/2021  se va solicita în cerere numărul de familii de albine rezultat din calculația de la 
punctul.1. 
  

7. CONDIȚII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS 
 

 Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra 
sectorului apicol, solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de 
eligibilitate: 

- să solicite ajutorul de minimis prevăzut de H.G. nr. 1219/2021; 
- să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină 

cod unic de înregistrare; 
- să depună cerere de solicitare, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul ghid; 
- să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2021, conform 

Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru 
Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului 
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agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a 
stupinelor şi stupilor cu modificările și completările ulterioare; 

- să aibă stupinele înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii. 

 

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 depunerea cererii ajutorului de minimis în sectorul apicol 
pentru anul 2021, au obligația să solicite la centrele /județene codul unic de înregistrare în RUI, 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.  
 

8. DEPUNEREA CERERII  
 

 Pentru anul 2021,  perioada de depunere a cererilor şi documentelor obligatorii aferente 
acestei scheme de ajutor de minimis este cuprinsă  între  a doua zi lucrătoare după intrarea în 
vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern și  data de 26 noiembrie 2021. 

Cererile depuse după această dată nu sunt eligibile la plată și nu sunt luate în considerare.  
 Cererile însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin 
mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail  la centrul județean/al municipiului București. 

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile  
trebuie să fie certificate  ,,conform cu originalul” de către solicitant.  

În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine care sunt situate în 
judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere la centrele județene APIA, 
respectiv al municipiului București unde are domiciliul/sediul social sau deține numărul cel mai 
mare de familii de albine. 
  

8.1. Documentele atașate cererii  
- copie BI/CI solicitant  persoana fizica sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin 

reprezentant; 
- copie a atestatului de producător valabil la data depunerii cererii; 
- împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz; 
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- copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor 
şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor 
juridice, precum  şi  copie a BI/CI  al/a  împuternicitului persoană fizică; 

- dovadă cont activ bancă/trezorerie; 
- copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, 

eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent 
activitatea stupinei. 

 În situația în care cererile 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. 
  După efectuarea verificării privind încadrarea în plafonul de 20.000 euro, în prezenţa 
potenţialilor beneficiari, funcționarul emite formularul privind Calculația ajutoarelor de minimis 
conform art. 10 alin. (1) din HG. nr. 1219/2021 (anexa nr.5 din prezentul ghid), reprezentând 
ajutoarele de minimis de care a beneficiat solicitantul până la depunerea cererii și valoarea maximă 
rămasă poțential a fi încasată sub forma acestui ajutor de minimis, până la limita maximă de 20.000 
euro. Un exemplar al anexei nr. 5 se înmânează fermierului și un exemplar va fi atașat la dosarul 
cererii împreună cu documentele obligatorii. 

După efectuarea verificării privind încadrarea în plafonul de 20.000 euro și stabilirea 
numărului de familii de albine care poate fi solicitat în cazul depunerii cererii personal, solicitantul 
completează și depune cererea pentru ajutorul de minimis, însoțită de documentele obligatorii. 

În cazul în care, cererile pentru ajutorul de minimis însoțite de documentele obligatorii, 
sunt transmise prin mijloace electronice de comunicare/ prin poștă / curierat, verificarea sumelor 
rămase potențial a fi primite cu încadrarea în plafonul de 20.000 euro se realizează în conformitate 
cu prevederile art. 10 alin. (1) din H.G. nr. 1219/2021, urmând ca rezultatul verificărilor să fie 
comunicat prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz. 

În cazul în care, există erori care necesită clarificări din partea solicitantul, se transmite 
acestuia o notificare de clarificare/completare pentru a clarifica situația  prezentată în termen de 3 
zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

Formularul C - Cererea de completare ( model anexa nr.2) a cererii se poate depune de 
către solicitant în cazul în care sunt necesare documente suplimentare sau completări la cele depuse 
din proprie iniţiativă sau ca răspuns la notificarea APIA. 

Lipsa unui document obligatoriu care însoțește cererea duce la neînregistrarea cererii . 

 Ajutoarele de minimis primite pe durata celor trei exerciții financiare sunt prevăzute la art. 
7 alin. (4) din H.G. nr. 1219/2021,  respectiv: 
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- 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 martie-
mai 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 martie-
mai 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; 

- H. G. nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în 
spaţii protejate pentru anul 2021; 

-  H.G. nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante 
aromatice pentru anul 2021; 
În termen de două zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 1219/2021,  direcțiile pentru 

agricultură județene și a municipiului București transmit aparatului central al APIA central, în 
format letric și  electronic, pentru fiecare schemă de ajutor de minimis prevăzută la art.7 alin. (4) 
acordată prin intermediul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, lista 
beneficiarilor și sumele acordate acestora, altele decât cele furnizate către APIA pentru anul 2021, 
în vederea stabilirii sumei sub formă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor prezentei hotarâri 
de Guvern. 

În termen de două zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 1219/2021, Agenția Națională 
pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” transmite aparatului central al APIA, în format 
letric și  electronic, lista apicultorilor cu numărul de stupi și numărul de familii de albine înscrise 
în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2021. 
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8.2. Completarea cererii pentru ajutorul de minimis 

 Pentru ajutorul de minimis, solicitanții vor completa cererea, 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 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; 

2. Punctul II. Număr de familii de albine și sume solicitate 
- se vor completa datele referitoare  la numărul de familii de albine deţinute, care se 

încadrează în sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă, calculat la 
verificarea preliminara si evidentiate în  anexa nr.5; 

- adresa stupinei vetrei permanente; 
- codul de identificare a stupinei: 

ATENȚIE! 1. La  efectuarea verificărilor preliminare referitoare la încadrarea în plafonul de 20.000 euro 
pe durata a trei exerciții financiare, conform art. 10 alin. (1) din H.G. nr. 1219/2021, diferența rezultată  
se raporteaza la cauntumul  de 23,7 lei/familia de albine  rezultând un număr de familii care se încadrează 
în sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă  
        2. Dacă numărul  maxim de familii de albine  este mai mare decât numărul de familii de albine înscris 
în datele ANZ, conform  fișierului  transmis în baza alin. 7 art. 7 din H.G. nr. 1219/2021, se solicită în 
cerere numărul de familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2021. 

3. Daca numărul maxim de familii de albine calculat esta mai mic decat numărul de familii de albine 
înscris în datele ANZ conform  fișierului  transmis în baza alin. 7 art. 7 din H.G. nr. 1219/2021, se solicita 
în cerere numărul de familii de albine rezultat din calculatia de la pct 1 (număr întreg de familii de albine)  

 
3. Punctul III. Declarații 
    După completarea datelor de identificare, pentru informarea asupra conditiilor de eligibilitate  
prevazute de  H.G. nr. 1219/2021 solicitantul va semna; 
- informarea cu privire la  existența în baza de date națională apicolă, la data de 1 martie 2021, 

cu numărul de stupi și  numărul de familii de albine; 
- că a depus/nu a depus o altă cerere pentru acordarea de „Ajutor de minimis pentru compensarea 

efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 
2021 asupra sectorului apicol” la Centrul Judeţean  APIA ; 

- pentru perioada 2019-2020 beneficiarul a beneficiat /nu a beneficiat de ajutoare de minimis, 
astfel cum sunt prevăzute la art. 7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 1219/2021, în oricare 
dintre formele de organizare prevăzute la art.5 din aceeași hotărâre; 

- pentru anul 2021 declară următoarele : 
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1. am solicitat/nu am solicitat ajutoare de minimis reglementate de H.G. nr.651/2021 si/ 
sau H.G. nr.652/2021; 

2. am primit /nu am primit până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de 
prezenta hotărâre si alte scheme de ajutor de minimis; 
 

4. Punctul IV. Lista documentelor atașate cererii de minimis 

   -  punctul IV va fi completat de către funcționarul care primește cererea ajutorului de minimis, 
prin adăugarea bifei aferentă documentelor depuse de solicitant; 
- în cazul în care cererea este depusă personal de solicitant acesta va completa /corecta cererea, 
dacă este cazul, ulterior o va semna și data, după efectuarea verificării documentelor atașate cererii 
de solicitare, verificare realizată de funcționarul APIA care îi primește cererea. 
 

 

9. RETRAGEREA CERERII  
 

 Solicitantul poate retrage cererea depusă prin intermediul formularului de retragere (Anexa 
nr. 3 la prezentul ghid), integral, în orice moment până la autorizarea cererii la plată, cu excepția 
cazului în care solicitantul a fost notificat asupra neconformităților din cererea de ajutor de 
minimis. 

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

 

10.  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. 6  din H.G. nr. 1219/2021, respectiv condițiile descrise în 
prezentul ghid la capitolul 7.  
 Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit H.G. nr. 1219/2021 se acordă 
beneficiarilor prevăzuţi la art.5, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art.6 alin.(1), 
pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în 
perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului 
de producţie, în cuantum de 23,7 lei/familia de albine. 

APIA, prin centrele județene, va vira în conturile declarate de beneficiari sumele cuvenite. 

ATENȚIE!  Sumele reprezentând ajutor de minimis se plătesc într-o singură tranșă în anul 2021.  
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11.  FORȚA MAJORĂ ȘI CIRCUMSTANȚELE EXCEPȚIONALE 
 

        În cazul decesului solicitantului, mostenitorul va completa Anexa nr. 4 și va prezenta 
urmatoarele documente: 

-  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. 
 

12. RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE 
 

 Recuperarea sumelor necuvenite se va face potrivit art. 16 din H.G. nr. 1219/2021 pentru  
ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol  
 În cazul nerespectării de către solicitanți a condițiilor de eligibilitate, aceștia sunt obligați 
la restituirea contravalorii ajutorului de minimis acordat prin H.G. nr. 1219/2021, la care se adaugă 
dobânzi și penalități de întârziere, calculate de la data încasării acestuia, până la data recuperării 
integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și 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 
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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. 
   

  

13.  RESURSE FINANCIARE 
 

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta 
hotărâre sunt în sumă 53.250.724 lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pe anul 2021,  la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm


 

 

Direcția Plăți Directe – 

sector zootehnic 

Ghidul solicitantilor schemei de ajutor de minimis pentru 
compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice 

nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra 
sectorului apicol  

Anul 2021 
DPD-SZ GSAMSA 

Ediţia I 

Pagina 18 din 27 

Exemplar nr. 1 

 

 

ANEXE 
Anexa nr. 1 

Cerere pentru ajutor de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021 

 

CERERE  
pentru ajutorul de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021 

 
I. Date de identificare solicitant 

 
PERSOANE FIZICE 
Nume: Prenume: 
Domiciliul: 
 
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(pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)  
Nume  
 

Prenume 
  CNP               

Numărul 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”. 
 
 

  Centrul Judeţean APIA 
…………………. 
Nr. și data cerere ......................... 

Modalitate de depunere* 
 
   Personal        Poștă        Format electronic 
 
                                                      

Numele, prenumele și semnătura  
funcţionarului APIA  care primeşte 
cererea 
 
Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ……………………………. 
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II. Număr de familii albine și sume solicitate 
 

Solicit sprijin financiar prin schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra 
sectorului apicol", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1219/2021, solicit  pentru un număr de 
......... familii de albine care se încadrează în sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta 
schemă înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2021. 

 
Adresă stupină vatra permanentă:   
Număr familii de albine deţinute: TOTAL:   

În fiecare stupină   
Codul de identificare a stupinei: 

 
 

III. Declarații 
 

          Subsemnatul/Subsemnata, ..................., identificat/ă cu BI/CI nr. .... seria ........, eliberat(ă) 
de ....... la data de ......., având CNP ............., în calitate de titular/administrator/reprezentant 
legal al ........, declar că: 
 
1. Am fost informat şi mă oblig să respect condiţiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr. 1219/2021. 
2. Am fost informat că în evidențele APIA, conform datelor transmise de Agenția Națională 

pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, figurez înscris în baza de date națională 
apicolă, la data de 1 martie 2021, cu un număr de …. stupi și un număr de ….. familii de 
albine, care se încadrează în sumele rămase și potențial a fi primite  prin prezenta schemă 
pentru care solicit ajutor de minimis în baza Hotărârii Guvernului nr. 1219/2021. 
 

Semnătură beneficiar ……… 
 

3. Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordarea de „Ajutor de minimis pentru 
compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în 
perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol” la Centrul Judeţean  APIA …… 
 

4. Declar că în perioada: 
- 2019-2020 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 

alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 1219/2021, în oricare dintre formele de organizare 
prevăzute la art.5 din aceeași hotărâre; 

- în anul 2021 am solicitat /nu am solicitat de ajutoare de minimis reglementate de H.G. nr. 
651/2021 pentru aprobarea programului de sustinere a productiei de legume în spatii 
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protejate pentru anul 2021 și/sau H.G. nr.  652/2021 pentru aprobarea programului de 
sustinere a producției de plante aromatice pentru anul 2021; 

                 Am beneficiat                           Nu am beneficiat      
 
                 Am solicitat                             Nu am solicitat          

    

5. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii, documentele obligatorii. 
6. Mă angajez să respect legislaţia în vigoare cu privire la ajutorul de minimis în sectorul apicol 

pentru anul 2021. 
7. Mă angajez să notific în scris centrele judeţene ale APIA, în termen de 3 zile lucrătoare, 

orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele 
justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul. 

8. Sunt de acord ca datele din cerere şi 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. 

9. 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 dispoziţiile 
legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile 
legitime. 

10. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în 
formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect 
valabile. 

 
IV. Lista documentelor ataşate cererii pentru ajutorul de minimis în sectorul apicol -an 2021 

Nr. 
Crt. 

Documente ataşate cererii  pentru ajutorul de minimis 
în sectorul apicol : 

DA 
 
 
 

NU 
 
 

 

Nu e 
cazul 

*Control 
vizual 

Functionar 
1.  Copie BI/CI solicitant     

2.  Copie BI/CI  administrator/reprezentant legal     

3.  
Copie atestat de producător din care rezultă 
valabilitatea la data depunerii cererii  

  
  

4.  Împuternicire/procură notarială, daca este cazul     

5.  
Copie a Certificatului de Înregistrare la Oficiul 
Național al Registrului Comerțului/ Registrul Național   
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* Controlul vizual a fost efectuat de către   ................................................................. 
                                        (Nume și prenume, semnătura funcționar APIA)           Data 

 
     Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată în registrul electronic. 
 
 
 
   Semnătură solicitant  

 
 

   Data 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia 
își desfășoară activitatea 

6.  Dovadă cont bancar/trezorerie     

7.  

 Copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-
veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către 
direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti 
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Anexa nr. 2   

Formular C  de clarificare a cererii  
 
APIA Centrul Judeţean........................... 
Nr.................../data ...................................  
(din Registratura CJ) 
 

CERERE DE CLARIFICARE 
 

Subscrisa/Subsemnatul (solicitant) ...................................................................................... 
CUI/CIF/CNP  …….…………………… reprezentat de*................................................................. 
în calitate de..........................., număr unic de identificare solicitant  din Registrul unic de 
identificare (ID) RO ....................................., având cererea nr.............../ data ....................., în 
urma notificării transmise de către APIA centrul judeţean ............................, în vederea clarificării 
neclarităţilor sesizate : 
 

  clarificarea cererii nr . ................ 
Anexez următoarele documente : 
............................................................................................................. 
.............................................................................................................  
 

 Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. 
 
Data:                                                                             Semnătură/: 
 
*) Se completează de către persoanele fizice cu datele personale   
 

Se bifează / completează de funcţionarul APIA Data Nume şi prenume  Semnătura 
 Controlul vizual al formularului C a fost 

efectuat 
   

 Datele din formularul C au fost introduse în 
baza de date APIA 
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Anexa nr. 3 

 
 
 

Formular de retragere a cererii de pentru ajutorul de minimis în sectorul apicol 
pentru anul 2021 

 
Centrul judeţean APIA .......................... 
Nr. .......... / Data ............................. 
 
Nume şi Prenume funcţionar APIA: 
.......................................................... 
Semnătura: ................................... 
 
 
 
Nume și prenume / Denumire fermier 
....................................................................... 

ID fermier 
RO............................ 
 

Număr și data cererii  ................................................................................... 
 

 
 
     Solicit retragerea în integralitate a cererii depuse pentru ajutorului de minimis acordat prin 
H.G. nr. 1219/ 2021 pentru ajutorul de minimis în sectorul apicol  pentru anul 2021. 
 

 

 

 

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

Semnătură solicitant/administrator/reprezentant .................. Data ........................ 
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Anexa nr. 4    

Formular de înștiințare cu privire la apariţia unui caz de forţă majoră  

 
APIA Centrul Judeţean............... 
Nr. intrare/data: ......................... 
 (din Registratura CJ) 

ÎNŞTIINŢARE 

cu privire la apariţia unui caz de forţă majoră  

 

Subscrisa/Subsemnatul.............................................CUI/CIF/CNP…….………………...., 
reprezentat de .............................................., în calitate de titular/administrator/reprezentant, 
număr 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 la data de .............................  
Evenimentul produs (detalii): 
................................................................................................................ 
Documente doveditoare ataşate 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. 

Data:           Semnătură solicitant 
      

*) Se completează de către persoanele fizice cu datele personale. 

Se bifează/completează de funcţionarul APIA Data Nume şi prenume  Semnătura 

 Verificarea formularului ÎNŞTIINŢARE a 
fost efectuat 

   

 Datele din formularul ÎNŞTIINŢARE au 
fost introduse în baza de date APIA 
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Anexa nr. 5 
APIA Centrul Judeţean........................ 

 
Calculația ajutoarelor de minimis 

conform alin. (3) art. 7 din HG. nr. 1219/2021 
 
Nume /Denumire beneficiar:.......................................... 
Adresă: .......................................................................... 
CUI/CIF/CNP ................................................................ 
 
  Din valoarea totala de 20.000 euro ( echivalentul a 98.950,00 lei) dupa deducerea valorii totale a 
ajutoarelor  de minimis încasate în anii anteriori de ...................., conform datelor comunicate de către 
Directiile Agricole Judetene si a datelor existente la APIA, suma potențială a fi încasată este de ...........  . 

 
Nr. 
crt 

Ajutor 
 de minimis 

Act normativ **Val.max. aj.minimis 
conform alin.3 art. 7 

*Val. incasată sub 
forma de aj.minimis 
conform alin 4. art.7 

***Val.ramasa de încasat 
pentru schemele de 

minimis 
euro* lei euro* lei euro* lei 

0 1 2 3 4=3*4,9475 5=6/4,9475 6 7=3-5 8=4-6 
 
1 

Lână  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 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 

x 

   
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
2 

Crescatori 
porci Bazna si 
Mangalita 

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 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 

x 

   
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
3 

Tomate 2019 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 

 
x 

 
x 

   
x 

 
x 

 
4 

Usturoi 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 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 

x 

   
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 
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Curs = 4,9475lei/euro- stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021.   

    * Sumele inscrise în  coloana( 6 ) au fost comunicate de catre Directiile Agricole Județene,conform prevederilor art.7 alin(4) , 
din HG  nr.1219./2021 
**Valoarea max. de 20.000  euro reprezinta valoarea totala a ajutoarelor de minims de care poate beneficia un fermier prin 
scheme de minimis.(coloana 3) conform art.7 alin (3) din H.G nr.1219/2021 
***Suma înscrisa în coloana( 8 )reprezinta ,diferenta dintre suma maxima de 20.000 ,echivalent lei si suma încasata din ajutoarele 
de minimis  înscrise în tabel (col 6); 
 

acesteia, cu modificările 
și completările ulterioare 

 
5 

Apicol 2019 HG nr. 705/2019 privind 
aprobarea schemei Ajutor 
de minimis pentru 
compensarea efectelor 
fenomenelor 
hidrometeorologice 
nefavorabile manifestate 
în perioada martie-mai 
2019 asupra sectorului 
apicol 

 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 

       x 
 
 

   
 
 
 

x 
 

 
 
 
 

x 
 

 
6 

Tomate 2020 HG nr. 248/2020 privind 
aprobarea schemei Ajutor 
de minimis pentru 
aplicarea programului de 
susținere a produsului 
tomate în spații protejate 
pentru anul 2020 

 
x 

 
x 

   
x 

 
x 

 
7 

Apicol 2020 HG nr. 716/2020 privind 
aprobarea schemei Ajutor 
de minimis pentru 
compensarea efectelor 
fenomenelor 
hidrometeorologice 
nefavorabile manifestate 
în perioada martie-mai 
2020 asupra sectorului 
apicol 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 

x 

   
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
8 

Crescatori 
porci Bazna si 
Mangalita 

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 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

9. Plante 
aromatice 

HG nr. 652/2021 schemei 
de ajutor de minimis 
pentru susţinerea 
producției de plante 
aromatice  

 
 
x 

 
 

x 

   
 

       x 

 
 

         x 

10 Legume  2021 HG nr. 651/2021 
programului de susținere 
a producției de legume în 
spații protejate pentru 
anul 2021 

 
 
x 

 
 

x 

    

         
TOTAL  20.000,00 98.950,00     

file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm


 

 

Direcția Plăți Directe – 

sector zootehnic 

Ghidul solicitantilor schemei de ajutor de minimis pentru 
compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice 

nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra 
sectorului apicol  

Anul 2021 
DPD-SZ GSAMSA 

Ediţia I 

Pagina 27 din 27 

Exemplar nr. 1 

 

 

Calculatia privind numarul de familii de albine care se incadreaeza in sumele ramase si potential a fi 

primite: 

1.Suma din coloana 8 se rapoartează la cuantumul de 23,7 lei/familia de albine de unde rezultă un număr 

maxim de familii de albine pentru care se poate solicita ajutorul de minimis (numar întreg de familii  de 

albine fără zecimală). 

2.Daca număr maxim de familii de albine calculat la pct.1 este mai mare decat număr de familii de albine 

inscris în datele transmise de ANZ conf. fisier transmis in baza art.7 alin.(7) se va solicita in cerere număr 

de familii de albine inscris in datele ANZ. 

3.Daca număr maxim de familii de albine calculat la pct.1 este mai mic decat numărde familii de albine 

inscris in datele ANZ  conform fisier transmis in baza art.7 alin.(7) se va solicita in cerere număr. de familii 

de albine rezultat din calculatia de la pct.1. 

 

 
Dată generare:    

Numele, prenumele si semnatura functionarului APIA care a generat documentul din sistemul electronic  

A fost transmis:   personal   poștă   curier  mijloace electronice (email) la data de..............(se 
bifeaza de catre functionarul APIA  f-ctie de modaliattea de comunicare a calculului  catre fermier.  

Numele, prenumele și semnatura funcționarului APIA care a transmis/comunicat prezentul calcul. 
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