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1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

formalizate 

Nr.c

rt. 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Larisa HIRU Consilier  

SFEADR zootehnie 

  

Nicoleta NICULAE Consilier  

SFEADR zootehnie 

  

1.2. Verificat Mioara DOROBANȚU Sef serviciu  

FEADR zootehnie 

  

Stela TĂNASE Director DPD-SZ   

1.3. Avizat DMMRRI Lucian ȘOLDĂNESCU Sef serviciu SMMR    

Raluca DAMINESCU Director DMMRRI   

1.4. Avizat DJ Adina Madalina-LUCA 

IORDACHE  

Director coordonator DJ   

1.4. Aprobat APIA Cornel Constantin 

TURCESCU 

Director general 

adjunct 

  

Adrian PINTEA Director general   

1.5. Avizat MADR Viorel MORĂRESCU Director - Directia 

Politici în sectorul 

vegetal 

  

Elena TATOMIR Director general -

Direcţia Generală 

Politici Agricole  

  

 Sorin MOISE Secretar de stat   



 
Direcția Plăți Directe – 

sector zootehnic 

Ghidul solicitantului pentru ajutoarul exceptional 
acordat producătorilor agricoli din sectorul 

vegetal 
Cod: DPD - SZ  AEV 

Ediţia I 

Pagina 4 din 38 

Exemplar nr. 1 

 

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

formalizate 

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 procedurii formalizate 

Nr 

crt 

Scopul 

difuzarii 

Exem

plar 

nr. 

Compartiment Functia Numele si 

prenumele 

Data primirii Modalitat

e 

transmite

re 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1

. 

Aplicare 1 Centre județene 

Apia Central- DPD –

SZ - Seviciul FEADR-

zootehnie 

DIT 

Funcţionar

ii publici  

Funcţionarii 

publici 

implicaţi în 

derularea 

măsurii 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

și postare pe 

server 

Copie 

electroni

că 

3.2

. 

Informar

e  

1 Organismele 

delegate 

 Persoanele 

implicate în 

verificarea 

măsurii 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

...... 

Copie 

electroni

că 

Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale  

  Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

Copie 

electroni

că 

1 Directia Audit 

Intern 

Funcționar

ii publici 

Toți angajații 

DAI 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

Copie 

electroni

că 



 
Direcția Plăți Directe – 

sector zootehnic 

Ghidul solicitantului pentru ajutoarul exceptional 
acordat producătorilor agricoli din sectorul 

vegetal 
Cod: DPD - SZ  AEV 

Ediţia I 

Pagina 5 din 38 

Exemplar nr. 1 

 

 

 

și postare pe 

server 

1 Directia Antifraudă, 

Control, Intern 

Funcționar

ii publici 

Toți angajații 

DACI 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

și postare pe 

server 

Copie 

electroni

că 

1 Direcţia Juridică Functionar

ii publici 

Toti angajatii 

DJ 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

și postare pe 

server 

Copie 

electroni

că 

3.3

. 

Evidența 1 DMMRRI Consilier Responsabil 

aprobare PO  

 

- - 

3.4

. 

Arhivare 1 DMMRRI Consilier Responsabil 

aprobare PO 

 

- Format 

hârtie și 

copie 

electroni

că  

3.5

. 

Aprobat 

PO 

 Decizia nr.  Director 

general 

Adrian 

PINTEA 

   

 

 

4. Scopul ghidului 

 Scopul ghidului este de a informa posibilii beneficiari cu privire la: 

a) acordarea ajutorului excepțional în sectorul vegetal pentru susținerea unor cheltuieli 

angajate cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau 

produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele 

cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe 

rod cu struguri pentru vin, în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022; 

b) criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibili la 

acordarea ajutorului excepțional; 

lrominu
Evidenţiere
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c) depunerea cererii de solicitare a ajutorului excepțional, 

d) termenele ce trebuie respectate de solicitanţi pentru obţinerea plăţilor; 

e) respectarea prevederilor legale în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare a 

problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor,  respectarea obligaţiilor 

luate prin semnarea  declarațiilor din cererea  de solictare şi a posibilelor sancţiuni şi 

reduceri pe care le suportă beneficiarii în cazul nerespectării acestora. 

5. Domeniul de aplicare                
Schema  respectă prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 

2022, de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele 

agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 96 din 24 martie 2022. 

5.1. Descrierea generală  

Ghidul solicitantului pune la dispoziţia potențialilor beneficiari informațiile necesare privind 

acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, respectiv: 

- condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca beneficiarii în vederea obţinerii acestor plăţi;  

- termenele ce trebuie respectate de beneficiari pentru obţinerea plăţilor; 

- completarea, depunerea şi înregistrarea cererilor de solicitare a ajutorului și a documentelor 

aferente; 

- controlul vizual al acestora şi verificarea documentelor anexate. 

5.2. Modalitatea de determinare a termenelor legale 

Termenele fixate pe parcursul procesării cererilor de solicitare a ajutorului excepțional vor fi 

luate în consideraţie cu următoarele precizări: 

– termenul exprimat în zile, săptămâni, luni sau ani se calculează începând cu ziua, 

săptămâna, luna sau anul în cursul căruia a avut loc evenimentul;  

– un termen exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile şi se 

încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

– un termen exprimat în săptămâni, în luni sau în ani începe să curgă de la începutul primei 

ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care, în ultima 

săptămână, în ultima lună sau în ultimul an, poartă aceeaşi denumire sau aceeaşi cifră ca 

prima zi de calcul;  

– dacă într-un termen exprimat în luni sau în ani ziua determinată pentru expirarea sa lipseşte 

în ultima lună, termenul se încheie la expirarea ultimei ore din ultima zi a acelei luni; 

– dacă un termen include fracţiuni de lună, la calcularea acestor fracţiuni se consideră că o 

lună este formată din treizeci de zile; 
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– termenele includ zilele de sărbători legale, sâmbetele şi duminicile cu excepţia cazului în 

care acestea sunt excluse în mod expres sau dacă termenele se exprimă în zile lucrătoare; 

– dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o 

sâmbătă sau o duminică, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zi 

lucrătoare. Această dispoziţie nu se aplică termenelor calculate retroactiv, cu începere de la 

o dată sau un eveniment determinat; 

– orice termen de două zile sau mai mult include cel puţin două zile lucrătoare. 

5.3. Instituţiile implicate în proces 

1. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – aparat central 

2. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean/Centre locale  

3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile  

6.1. Reglementări europene 

➢ Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022, de acordare a unor 

ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole  cu modificările 

și completarile ulterioare; 

➢ Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 

privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 

1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011 cu modificările și completarile ulterioare; 

6.2. Legislaţie națională 

➢ Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi 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; 

➢ Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, aprobată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

https://lege5.ro/App/Document/gi3tsmrqha/regulamentul-nr-1166-2008-privind-anchetele-structurale-in-agricultura-si-ancheta-privind-metodele-de-productie-agricola-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-571-88-al-consiliului-text-cu-relevanta-?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gi3tsmrqha/regulamentul-nr-1166-2008-privind-anchetele-structurale-in-agricultura-si-ancheta-privind-metodele-de-productie-agricola-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-571-88-al-consiliului-text-cu-relevanta-?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gi4dmmztg4/regulamentul-nr-1337-2011-referitor-a-statisticile-europene-privind-culturile-permanente-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-357-79-al-consiliului-si-a-directivei-2001-109-ce-a-parlamentului-europe?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/geydsnjzgu/legea-nr-500-2002-privind-finantele-publice?d=2022-02-22
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➢ O.G nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Hotărârea Guvernului nr.1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale 

producătorilor agricoli din sectorul vegetal; 

➢ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 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; 

➢ Ordonanță de urgență nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)privind formarea și 

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi  

7.1. Definitii ale termenilor 

Nr.crt. Termen Definiție 

1. Ajutoare 

excepționale 

ajutoare de adaptare acordate pe baza unei scheme 

de susținere financiară având ca obiectiv asigurarea 

unui grant financiar producătorilor agricoli din 

sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu 

achiziția de resurse materiale, respectiv de produse 

fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor 

și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele 

cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști 

fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri 

pentru vin, care au în vedere realizarea obiectivelor 

de utilizare eficientă a resurselor,  gestionarea 

nutrienților și aplicarea unor metode de producție 

favorabile mediului și climei. 

2. Beneficiarii schemei producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau persoane 

juridice și/sau grupuri de producători sau organizaţii 

de producători și/sau  persoane fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 

constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice 

https://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gmzdenzygi/legea-nr-142-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sa?d=2022-07-20
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autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și 

organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de 

cercetare, respectiv universităţile, institutele şi 

staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul 

agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul 

lor de finanţare, al căror scop principal este de a 

realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială 

sau dezvoltare experimentală, testarea noilor soiuri 

pentru introducerea în cultură, precum şi de a-şi face 

cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau 

transfer de tehnologie, după caz, care sunt 

înregistraţi în Registrul agricol, Registrul Unic de 

Identificare, alte evidenţe funciare, care utilizează 

suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu 

arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu 

struguri pentru vin, individual sau în forme de asociere 

conform legislaţiei în vigoare. 

3. Cerere de solicitare înseamnă o cerere depusă de un beneficiar pentru 

efectuarea unei plăţi de către autorităţile naţionale 

în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al 

Comisiei din 23 martie 2022, de acordare a unor 

ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din 

sectoarele agricole 

4. Controale 

administrative 

reprezintă verificările efectuate de către funcţionarii 

Centrului Judeţean A.P.I.A, având ca scop: 

permiterea detectării de nereguli, asigurarea 

verificării eficiente a acordării plăţilor, precum şi 

respectarea condiţiilor de eligibilitate 

5. Neconformitate orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, 

angajamente sau alte obligaţii;  

12. Registrul Unic de 

Identificare (RUI) 

element component al Sistemului Integrat de 

Administrare şi Control, realizat şi administrat de 

Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura în 

vederea identificării fermierilor care pot beneficia de 

sprijin naţional şi comunitar; 
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 Resurse materiale produse fertilizante și/sau produse de protecție a 

plantelor și/sau motorină;  

16. Verificare 

administrativă 

controlul formal şi de conţinut al documentelor 

depuse de solicitanţii sprijinului financiar, existenţa 

documentelor solicitate şi corectitudinea completării 

acestora; 

17. Verificări încrucişate controalele administrative cu scopul detectării 

neregulilor privind datele declarate de beneficiar faţa 

de condiţiile de eligibilitate. Controalele încrucisate 

au ca scop  evitarea acordării aceluiaşi tip de ajutor 

de mai multe ori pentru aceeaşi exploataţie, şi pentru 

a preveni cumularea necorespunzătoare de ajutoare 

în cadrul schemelor de sprijin, verificarea îndeplinirii 

condiţiilor de eligibilitate; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Termen Descriere 

A.P.I.A. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

A.P.I.A - C.J/cl. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean/centru 

local 

M.A.D.R. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

M.F. Ministerul Finanțelor  

A.N.A.F. Agenția Națională de Administrație Fiscală 

C.N.P. Codul numeric personal 

C.U.I. Codul unic de înregistrare 

C.I.F. Cod de identificare fiscală 

D.P.D.- S.Z. Direcţia Plăți Directe – sector zootehnic 

D.M.M.R.R.I. Direcția Metodologie, Monitorizare, Raportare și Relații Instituționale 

D.E. Direcția Economică 

D.A.C.I. Direcția Antifrauda, Control Intern 

R.U.I. Registrul Unic de Identificare  

U.E. Uniunea Europeană 
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8. Descrierea procedurii  

8.1.Beneficiarii ajutorului excepțional 

Beneficiarii ajutorului excepțional sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau persoane 

juridice și/sau grupuri de producători sau organizaţii de producători și/sau  persoane fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 

44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universităţile, 

institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul 

lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare 

fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, testarea noilor soiuri 

pentru introducerea în cultură, precum şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, 

publicare sau transfer de tehnologie, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, 

Registrul Unic de Identificare, alte evidenţe funciare, care utilizează suprafețe cu plantații 

pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru 

vin , individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare.    

8.2. Sursa de finanțare a ajutorului excepțional 

Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 126.150,673 mii 

lei, echivalentul sumei de 25.490,649 mii euro stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 

alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel: 

a) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, finanțare externă 

nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467; 

b) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, de la bugetul de stat în 

conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita 

prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu 

această destinaţie. 

Cursul utilizat este de 4,9489 lei pentru 1 euro. 

8.3. Condiții de eligibilitate privind acordarea ajutorului excepțional 

solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate: 

a) să solicite ajutorul excepțional pentru sectorul vegetal; 

b) să fie înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022 cu suprafețe declarate 

de teren cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe 

rod cu struguri pentru vin (prevăzute la codurile menționate în formularul de cerere – model 
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anexa nr. 1) ; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, 

până la maxim 200 ha inclusiv;  

c) să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente 

fiscale respectiv factura, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului 

respectiv nume și prenume/denumire, în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022; 

d) să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în 

anul de cerere 2023. 

8.4. Documente ce însoţesc cererea de solicitare a ajutorului excepțional 

Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate depun/transmit la centrele locale / 

județene APIA, respectiv al municipiului București unde au depus cererea unică de plată 2022, 

o cerere de solicitare a ajutorului excepțional, însoţită de următoarele documente: 

a) copie a documentelor justificative de achiziție de la furnizori a resurselor materiale 

necesare, respectiv produse fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor, după 

caz, emise în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022; 

*copiile documentelor justificative de achiziție se vor depune însoțite de o situație 

centralizatoare a acestora după formularul prezentat în Anexa nr. 2 (în condițiile în care sunt 

mai mult de 2 documente justificative). 

b) copie document coordonate bancare în condițiile în care coordonatele bancare sunt diferite 

față de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022;  

*copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la 

APIA pentru anul de cerere 2022 rămân valabile și pentru acordarea prezentului ajutor 

excepțional, dacă nu au fost modificări față de acestea. 

c)Declaratie pe proprie raspundere privind inregistrarea in scopuri de TVA - Anexa 11 din 

prezentrul ghid . 

*pentru solicitantii neplatitori de TVA va fi decontata intreaga valoare inscrisa in 

documentul justificativ de achizitie  

** pentru solicitantii inregistrati ca platitori de TVA aceasta nu se deconteaza prin ajutorul 

axceptional) 

Atentie !!!!!!!!! 

 

1. PE BONURILE FISCALE ESTE NECESAR A FI TRECUTĂ DENUMIREA PRODUSULUI 

ACHIZIȚIONAT pentru a fi identificabil (vezi produse fertilizante și/sau de protectia a 

plantelor), IAR PENTRU PERSOANELE FIZICE obligatoriu  NUMELE SI PRENUMELE  înscris 

în clar pe verso document (ATENTIE SURSA DE FINANTARE ESTE FEGA)  

 

lrominu
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Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma 

”conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar. 

 

9. Obligațiile solicitantului ajutorului excepțional       

1. Să depună o singură cerere de solicitare a ajutorului excepțional la centrele locale / 

județene APIA, respectiv al municipiului București unde au depus cererea unică de plată 2022. 

2. Să notifice în scris Centrul local/judeţean al APIA, în termen de 5 zile orice modificări 

privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru 

aceste modificări; 

3. Să prezinte documente suplimentare solicitate de APIA, în legătură cu cererea de solicitare 

a ajutorului excepțional, în termenele stabilite de aceasta. 

4. Să mențină suprafața aferentă culturilor care beneficiează de ajutor excepțional în anul 

2023 (dovada menținerii suprafaței aferentă culturilor se realizează de către beneficiari prin 

depunerea cererii unice la APIA în anul de cerere 2023, cu excepția succesiunilor și a 

contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol, precum și a cazurilor de forță majoră 

prevăzute  în Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de 

plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu 

modificările și completările ulterioare. 

5. Să restituie contravaloarea sprijinului financiar acordat necuvenit, conform prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în 

cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă. 

6. Să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de 

aceasta. 

7. Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului 

pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite. 

 

10. Completarea și depunerea cererii de solicitare a ajutorului 

excepțional  

Cererile de solicitare a ajutorului excepțional se depun/transmit începând cu data intrării în 

vigoare HG nr. 1032/18.08.2022 și până la data de 2 septembrie 2022, inclusiv. 

https://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gmzdenzygi/legea-nr-142-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sa?d=2022-07-20
file:///C:/AppData/silvia.stefan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656670/00171867.htm
file:///C:/AppData/silvia.stefan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656670/00171868.htm
lrominu
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Pentru acordarea ajutorului excepțional, APIA pune la dispoziția solicitanților formulare 

pretipărite ale cererii de solicitare ajutorului exceptional, încărcate cu datele preluate din 

IACS - cererea unica de plata 2022: date de identificare, suprafete și culturi (codurilor de 

cultura) declarate, iar aceștia trebuie să le verifice/completeze/corecteze daca este cazul,  

 datele de identificare ale solicitantului, 

 suprafața și cultura solicitată /declarata in cerera unica de plata 2022 ( numai codurile de 

cultura din anexa nr. 1 la HG nr.1032/18.08.2022 conform cererii unice 2022); 

Formularul cererii mai cuprinde: 

 suma solicitată rezultată prin înmulțirea suprafeței cu cuantumul acordat (lei/ha), cu 

precizarea faptului că suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști 

fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin trebuie să fie de minim 

0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv, 

 declarația de luare la cunoștină, asumare de angajamente, acord cu privire la: 

- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului, pe care se angajeza să le respecte; 

- faptul că APIA poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice 

moment; 

- faptul că APIA poate aplica reducere proporțională a sumei cuvenite în situația depășirii 

resurselor financiare totale precum și de faptul că în situația unor diferențe rămase acestea 

se distribuie proporțional tuturor beneficiarilor conform prevederilor art. 8 din HG 

nr.1032/18.08.2022; 

- declarație  că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, 

corecte, complete şi perfect valabile; 

- declarație că datele din documentele depuse corespund/nu corespund  cu datele  declarate 

în cererea unică de plată/ situația în care depun următoarele documente:  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- că se obliga să mențina suprafața aferentă culturilor pentru care am beneficiat de ajutor 

excepțional și în anul de cerere 2023; 

- că se obliga să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun 

oricărui control efectuat de către instituțiile abilitate; 

- că se obliga să restituie ajutorul excepțional încasat, în situația constatării de către APIA că 

este ajutor necuvenit; 

- că își exprimă acordul ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi 

verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea 

elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum 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 

file:///C:/Users/daniel.velicu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp70216/00082913.htm
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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. 

- faptul că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, 

corecte, complete și perfect valabile si cunoaste  că falsul în declarații se pedepsește conform 

art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare,  

Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/ titular /reprezentant de drept 

şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale 

administratorului/ titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se anexează 

delegaţia semnată de administrator/ titular/ reprezentant de drept şi ştampilată conţinând 

datele personale de identificare ale delegatului.  

Dacă în momentul depunerii cererii unele date sunt completate/preluate din IASC eronat/ 

greşit, acestea vor fi corectate de către solicitant/beneficiar/împuternicit  prin tăiere cu o 

linie orizontală şi va fi înscrisă alături informaţia corectă (corectura se va data şi semna de 

către beneficiar/împuternicit). 

Cererile de solicitare a ajutorului excepțional depuse peste termenul legal se vor înregistra în 

Registrul electronic, dar solicitantul/beneficiarul va primi notificare de respingere a cererii 

ca fiind inadmisibilă pentru depăşirea termenului limită de depunere. Pe exemplarul 

notificării rămas la dosarul cererii, beneficiarul va confirma „Am primit un exemplar” va data 

şi va semna. Dacă notificarea de respingere nu a fost comunicată direct solicitantului, aceasta 

se va trimite prin poştă/fax cu confirmare de primire. 

Atenţie! Se admite ca cererea să fie depusă prin poştă/curierat, cu condiţia ca termenul de 

expediere (ştampila poştei) să fie cel târziu data limită de depunere. Cererile transmise prin 

poştă/curierat  cu termenul de expediere după această dată sunt inadmisibile la plată. 

 Nota * 

După verificarea datelor înscrise în cererea pretiparită, aceasta se însușeste prin 

semnatură și dată de către solicitant, cererea trebuie însoțită de documentele obligatorii 

și se depune/transmite la centru local/judetean APIA unde a fost depusă și cererea unică 

de plată. 

Numai după obținerea numărului de înregistrare (înregistrare în regsitrul electornic) 

alocat de către funcționarul responsabil cu primirea cererilor din cadrul CL/CJ APIA , o 

cerere poate fi considerată a fi depusă la APIA pentru obținerea ajutorului excepțional. 

 

11. Modificarea cererii de solicitare a ajutorului excepțional 

a) poate avea loc din iniţiativa solicitantului/beneficiarului. În acest caz, solicitanţii/ 

beneficiarii vor completa şi vor depune la centrele locale/judeţene APIA formularul M1 (Anexa 

file:///C:/Users/daniel.velicu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp70216/00052558.htm
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nr.3)  Formularul poate fi depus de către solicitant/beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare 

de la respectiva modificare. 

 b) retragerea cererii de solicitare a ajutorului excepțional se poate efectua prin 

completarea formularului M2 (Anexa nr.4), în orice moment, până la emiterea deciziei de 

plată. 

Completarea cererii de solicitare a ajutorului excepțional se poate depune din proprie 

iniţiativă sau ca răspuns la notificarea APIA (anexa nr.5), de catre solicitant/ beneficiar, atât 

în cazul în care sunt necesare documente suplimentare sau completări la cele depuse. 

Solicitantul care și-a retras cererea de solicitare prin Formularul de retragere a cererii, 

nu va mai putea depune o altă cerere pentru acest tip de ajutor. 

 

12.  Cazurile de forţa majoră, circumstanţe excepţionale şi 

circumstanţe naturale 

Prin forţa majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, 

independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care impiedică 

executarea lui şi care exonerează de răspundere solicitantul/beneficiarul care o invocă. 

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale în conformitate cu Ordonanța de 

urgență a Guvernului  nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente 

de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările și completările 

ulterioare și care se pot întâlni în cursul gestionării acestui tip de ajutor sunt: 

- decesul solicitantului/ beneficiarului; 

- expropierea unei părţi importante a exploataţiei, în cazul în care această expropiere 

nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament; 

- o catastrofă naturală gravă care afectează foarte multe suprafeţele agricole ale 

exploataţiei; 

- distrugerea terenurilor agricole și a animalelor aflate pe exploatațiile agricole de 

către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin 

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 Documentele care atestă cazurile de forţă majoră, circumstanţele excepţionale şi 

care trebuie ataşate de către beneficiari la dosarul cererii sale sunt:  

- copia certificatului de deces; 
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- copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor 

eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul 

existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului;  

- copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă eliberată de Primărie şi/sau 

copie după procesul verbal de constatare emis de către organismul în drept; 

-documente eliberate de organismele în drept, care atestă exproprierea. 

În cazul de forţă majoră /circumstanţe excepţionale solicitantul/beneficiarul trebuie 

să aducă la cunostinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare (Anexa Nr.6), în termen 

de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data  în care aceştia sunt în măsură să facă acest 

lucru. 

Atentie! Înștiintarea  de forța majora se depune pâna la data autorizării la plata a ajutorului  

excepțional. 

 

13. Verificarea cererilor, modalitatea de calcul și valoarea 

ajutorului excepțional 

13.1.Verificarea cererilor de solicitare a ajutorului excepțional 

Centrele Județene APIA verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a beneficiarilor și a 

documentelor depuse de către aceștia. În procesul de verificare, APIA CJ poate transmite 

beneficiarilor: 

- Notificare de clarificare (conform modelului din anexa nr. 7) după cum urmează:  

✓ N1 – lipsa documente justificative achizitie resurse materiale (completarea se 

poate face numai până la data limită de depunere a cererii) 

✓ N2-lipsa document coordonate bancare 

✓ N3 – notificare de clarificare pentru alte erori (de exemplu nesemnarea cererii, 

ş.a.). 

În cazul în care, beneficiarul nu clarifică neconcordanța în termenul precizat, cererea și 

documentele anexate vor fi verificate conform documentelor existente.  

- Notificare de respingere (conform modelului din anexa nr. 8) se transmite în următoarele 

cazuri: 

✓ N4 – notificare de respingere în cazul în care cererea a fost depusă după data 

limită de depunere 

✓ N5 – Beneficiarul nu a depus niciun document justificativ. 

✓ N6 - Beneficiarul a depus documente justificative, dar niciunul nu este emis în 

perioada 24.02.2022 – 12.08.2022., 
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✓ N7 – Suprafața solicitată aferentă culturii înscrisă în cererea de ajutor 

excepțional nu a fost confirmată în urma controlului pentru cererea unică 2022. 

În cazul în care, în urma controalelor administrative și/sau la fața locului, suprafața 

determinată în cererea unică de plată 2022 este mai mică decât cea preluată în cererea 

pretipărită (suprafața declarată), atunci suprafața luată în calcul la determinarea grantului 

financiar va fi cea determinată în urma controalelor. Aceasta verificare incrucisata cu datele 

din sistemul IACS se efectueaza inainte de autorizarea la plata. 

 

13.2 Modalitatea de calcul și valoarea ajutorului excepțional 

Suma care se acordă beneficiarilor este obținută prin înmulțirea grantului financiar unitar, 

875 lei/ha, cu suprafața declarată în cererea unică 2022,  cu plantații pomicole pe rod și/sau 

cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică 

de plată 2022 de minim 0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv, exprimată în hectare și nu 

poate depăși valoarea maximă de 175.000,00 lei / beneficiar. 

Dacă suma de plată stabilită este mai mare decât valoarea totală a documentelor justificative 

depuse pentru resursele materiale achiziționate, se aprobă suma reprezentând valoarea totală 

a documentelor justificative depuse. 

În situația în care valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele 

materiale achiziționate este mai mare decât suma de plată stabilită (din cererea de solicitare 

a ajutorului excepțional), se aprobă suma de plată stabilită.  

În cazul în care suma totală de plată care se acordă tuturor beneficiarilor determinată în 

funcție de cererea de solicitare a ajutorului excepțional, documentele justificative depuse și 

valoarea maximă/beneficiar depășește resursele financiare prevăzute prezentului ajutor, 

suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional. 

În cazul în care resursele financiare totale prevăzute prezentului ajutor depășesc suma totală 

de plată care se acordă tuturor beneficiarilor determinată în funcție de cererea de solicitare 

a ajutorului excepțional, documentele justificative depuse și valoarea maximă/beneficiar, 

diferența rămasă se distribuie proporțional tuturor beneficiarilor cu respectarea valorii 

maxime/beneficiar. 

 

14. Efectuarea Plăților 

Plata ajutorului excepțional se efectuează de către APIA Central până la data de 30 septembrie 

2022, în baza cererilor autorizate la plată de către centrele județene APIA. 
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În termen de zece zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere, Centrele 

locale/județene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică, stabilesc sumele şi 

beneficiarii eligibili. 

Centrele judetene, întocmesc şi transmit la APIA Central situaţia centralizatoare cu 

beneficiarii eligibili şi sumele aferente ajutorului excepțional acordat  producătorilor agricoli 

care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 9 la prezentul ghid.  

În termen de trei zile lucrătoare de la primirea situatiilor centralizatoare de la Centrele 

Județene APIA, APIA Central întocmeşte şi transmite la Direcţia generală buget-finanţe şi 

fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, situaţia 

centralizatoare cu sumele aferente ajutorului acordat producătorilor agricoli care au 

achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 

10 din prezentul ghid. 

În urma stabilirii sumelor cuvenite pentru fiecare beneficiar și după aprobarea de către 

Ministerul Finanţelor a cererii de deschidere a creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale alimentează contul de subvenții al APIA Central, cu sumele cuvenite care 

virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare. 

 

15. Depistarea şi recuperarea sumelor necuvenite  

În cazul în care, după efectuarea de către structurile APIA a controalelor administrative, se 

constată nerespectarea condițiilor de eligibilitate, beneficiarii schemei sunt obligați la 

restituirea contravalorii ajutorului. Astfel, dacă suma plătită este mai mare decât suma 

rezultată eligibilă după efectuarea controalelor, diferența dintre acestea reprezintă sprijin 

necuvenit și se recuperează cu aplicarea prevederilor legale, iar suma rezultată eligibilă după 

efectuarea controalelor se compară cu valoarea totală a documentelor justificative depuse 

pentru resursele materiale achiziționate. 

Recuperarea sumelor se realizează potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Legii 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 16.  Contestaţii 

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 

https://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gmzdenzygi/legea-nr-142-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sa?d=2022-07-20
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de zile de la data comunicării actului adoministrativ (decizia de plată), în tot sau în parte, în 

condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţia trebuie, obligatoriu, să conţină: 

• obiectul contestaţiei;  

• motivul pentru care a fost formulată contestaţia; 

• acte doveditoare; 

• data şi semnătura solicitantului. 

Depunerea contestaţiei se va face la registratura  CJ APIA care a emis decizia de plată.  

Data de depunere luată în calcul corespunde cu data de înregistrare la registratură sau data 

poştei. Răspunsul la contestaţie se va emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării 

contestaţiei. 

Urmare a primirii deciziei de plată/respingere, dacă nu este de acord cu hotărârea 

comunicată, beneficiarul poate depune contestaţie la Centrul judeţean APIA unde a depus 

cererea de solicitare a ajutorului excepțional în termen de 30 zile de la data primirii deciziei 

(conform prevederilor art.1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ).  

Fluxul plăţilor va fi urmat neţinându-se seama de expirarea celor 30 de zile de la data primirii 

deciziei de către solicitanti/beneficiari.  

Contestaţiile/sesizările vor fi soluţionate de către Centrele judeţene APIA la care au fost 

depuse şi instrumentate cererile de solicitare a ajutorului excepțional , de către persoane 

diferite faţă de cele implicate în verificarea documentară şi autorizarea plăţilor. 

 

17. Protecţia datelor  

APIA colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE.  

Pe parcursul activităților derulate, APIA poate colecta următoarele categorii de date: 

- date cu caracter personal de identificare a administratorilor/ reprezentanților legali/ 

împuterniciților care depun cereri de plată (nume, prenume, CNP, nr. act identitate, etc) 

– date necesare pentru înregistrarea și evaluarea cererilor de plată; 

- date cu caracter personal de identificare a exploatațiilor deținute (cod ANSVSA, adresă, 

etc) – date necesare pentru înregistrarea și evaluarea cererilor de plată, pe care le poate 

prelucra în scopuri precum: 

https://lege5.ro/App/Document/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?d=2022-02-22


 
Direcția Plăți Directe – 

sector zootehnic 

Ghidul solicitantului pentru ajutoarul exceptional 
acordat producătorilor agricoli din sectorul 

vegetal 
Cod: DPD - SZ  AEV 

Ediţia I 

Pagina 21 din 38 

Exemplar nr. 1 

 

 

 

✓ înregistrarea cererilor de solicitare; 

✓ evaluarea eligibilității măsurilor solicitate; 

✓ efectuarea controalelor asupra informațiilor furnizate de persoanele solicitante; 

✓ transmiterea comunicărilor și materialelor informative ale APIA.  

Funcţionarii APIA sunt responsabili în ceea ce priveşte protejarea datelor cuprinse în 

documentele primite de la beneficiari şi în celelalte documente care sunt supuse regimului de 

protecţie a datelor.  

Conform prevederilor Legii nr.161/2003 cu modificările şi completările ulterioare, constituie 

infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice, 

următoarele fapte:  

- accesul fără drept la un sistem informatic;  

- modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice ori restricţionarea accesului la 

aceste date, fără drept;  

- transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a 

datelor informatice;  

- perturbarea, fără drept, a funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, 

transmiterea, modificarea sau deteriorarea datelor informatice sau restricţionarea la aceste 

date.  

Toate operaţiile efectuate de către funcţionarii APIA asupra datelor din sistem sunt 

înregistrate automat şi trecute în istoricul documentului. Istoricul cererii înseamnă o listă de 

operaţii legate de instrumentarea ei, numele celor care efectuează operaţiile respective, 

precum şi data realizării lor.  
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18. ANEXE 

Anexa nr. 1 

(Anexa nr. 1 la HG nr........) 

 

Cerere de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal   
(model) 

 

Centrul judeţean / local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură ............... 
Operator date cu caracter personal: 9596 

  

Nr. de înregistrare .............. 
Data ....................... 

  

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)   

Nr. cerere unică de plată C2022   

 
DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT  
PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 

Nume persoană fizică   Prenume 
 
 
  

  

  

  CNP               

 Denumire formă de asociere simplă 

Cod ţară şi nr.act identitate (altă cetăţenie) 

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF: 

  PJ/PFA/ ÎÎ/ ÎF 

  

  Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)           

  Nume reprezentant  Prenume reprezentant 
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  CNP reprezentant PJ/ titular 
PFA/II/IF 

             

 Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie) 

   Tip de organizare  
 
 

       

SEDIUL SOCIAL  

Judeţ /Sector         Localitate    se completează comună şi sat, după caz                                                                                    

 Oraş/comună                                                                                                     
 

Sat 
 
 

   

Strada   Nr.     Cod  poştal     Bl.  Sc.   Ap.  

      

 Telefon mobil          Telefon/Fax          E-mail  

 
În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de 
domiciliu, se completează câmpurile de mai jos:  
 

Judeţ /Sector         Localitate    se completează comună şi sat, după caz                                                                                    

 Oraş/comună                                                                                                     
 

Sat 
 
 

   

 
COORDONATE BANCARE:                    

 Banca   Filiala 

 
 

 
 Nr. cont IBAN  
                         

 
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit) 

 
 
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.  1032/2022 privind acordarea unor ajutoare 
excepționale producătorilor agricoli, solicit ajutor excepțional după cum urmează: 

 

Specificare  Cod Suprafață 
declarată 
conform 
cererii 

unice de 
plată 2022 

Grant 
financiar 

unitar 
( lei/ha) 

Valoare 
maxima 
ajutor 

excepțional 
(lei) 

Valoare 
ajutor 

solicitat, 
cf art.8 

(lei) 

(0) (1) (2) (3) (4=2x3) (5) 

CAISI SI ZARZARI      
654; 
6547 

 X X X 

CASTANI 701  X X X 

CIRESI SI VISINI 
656; 
6567 

 X X X 

Nume  
  
 

 Prenume 
   CNP               

 Nr. și data împuternicirii / procurii 
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COACAZ 802  X X X 

DUZI 658  X X X 

GUTUI 657  X X X 

HAMEI 
750; 
7507 

 X X X 

MERI 
651; 
6517 

 X X X 

NUCI SI ALUNI 702  X X X 

PERI  652  X X X 

PIERSICI 655  X X X 

PRUNI            
653; 
6537 

 X X X 

ZMEUR 801  X X X 

ALTI ARBUSTI FRUCTIFERI 
( catina, afin, etc) 804 

 X X X 

ALTI POMI FRUCTIFERI 659  X X X 

VII CU  STRUGURI PENTRU VIN 961  X X X 

VII CU SOIURI HIBRIDE 
INTERSPECIFICE PENTRU VIN 964 

 X X X 

VII FINANŢATE PRIN PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE / RECONVERSIE 965 

 X X X 

TOTAL-    875   

  

Nr. 
crt. 

Documente ataşate cererii DA NU DA NU 
Nu este 
cazul 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. copie a documentelor justificative achiziție 
resurse materiale : nr/data document, tipul, 
conținut, valoare 

|_| |_| |_| |_| |_| 

2. coordonate bancare  |_| |_| |_| |_| |_| 

       

 
Semnătura solicitantului / administratorului 
/reprezentantului legal/ împuternicitului 

 
Ştampila 
(dacă este cazul) 

 
 
Data ................... 

Notă:  
-Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse. 
-Coloanele (2) și (3) se completează de către beneficiar. 
-Coloanele (4), (5) și (6) se completează de către funcţionarul APIA care a preluat cererea. 
 
Semnătura funcţionarului APIA care a preluat cererea ....................... 
Declaraţii şi angajamente 
Subsemnatul, ...................., CNP/CUI ..........., reprezentant legal al .................. 
(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii 
individuale/întreprinderii familiale) , declar următoarele: 
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Am luat cunoştinţă de: 
- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului excepțional, pe care mă angajez să le 
respect; 
- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului 
documente justificative suplimentare în orice moment; 
-reducerea proporțională a sumei cuvenite în situația depășirii resurselor financiare totale 
precum și de faptul că în situația unor diferențe rămase acestea se distribuie proporțional 
tuturor beneficiarilor; 
Drept care declar şi mă angajez la următoarele: 
- declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, 
corecte, complete şi perfect valabile; 
-declar că datele din documentele depuse corespund/nu corespund  cu datele  declarate în 
cererea unică de plată/ situația în care depun următoarele documente:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
-mă oblig să mențin suprafața aferentă culturilor pentru care am beneficiat de ajutor 
excepțional și în anul de cerere 2023; 
- mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui 
control efectuat de către instituțiile abilitate; 
- mă oblig să restitui ajutorul excepțional încasat, în situația constatării de către APIA că este 
ajutor necuvenit; 
- sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate 
în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de 
studii statistice şi de evaluări economice, precum 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. 
-cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în 
formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect 
valabile. 
 

Semnătura Ştampila (după caz) Data ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/daniel.velicu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp70216/00082913.htm
file:///C:/Users/daniel.velicu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp70216/00052558.htm
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Anexa nr. 2 

Beneficiar (denumire, nume și prenume) 

............................... 

Situația centralizatoare a documentelor justificative de achiziție  

Nr. 
crt
. 

Tip 
docume

nt 

Resursă 
material

ă 

Nr. 
docume

nt 

Data 
docume

nt 

Denumir
e 

furnizor 

CUI 
furniz

or 

Valoare
a 

totală 
a doc 

inclusiv 
TVA  

Valoar
e TVA 

*Valoarea 
pentru 
ajutor 

excepțion
al  fara 

TVA 

**Valoare
a pentru 
ajutor 

excepțion
al cu  TVA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=8-9 (11)=8 

           

Situația centralizatoare se va completa după cum urmează:  

1 – numarul curent al documentului; 

2 – tip document: bon fiscal sau factura fiscală, după caz; 

3 – resursa materială: produs fertilizant, motorină, produs de protecție, după caz; 

4 – numărul documentului (bonului fiscal/facturii fiscale); 

5 – data documentului (bonului fiscal/facturii fiscale) care trebuie să fie în perioada 24 febr 

2022 – 12 aug. 2022; 

6 – Denumirea furnizorului; 

7 – CUI-ul furnizorului; 

8 – valoarea totală a documentului  inlcusiv TVA (bonului fiscal/facturii fiscale); 

9 - valoarea TVA a documentului (bonului fiscal/facturii fiscale);  

*pentru solicitanti INREGISTRATI in scopuri de TVA se va deconta valoarea inscrisa in 

documentul justificativ  fără TVA , în vederea evitării dublei finanțări  

** pentru solicitanti NEINREGISTRATI in scopuri de TVA se va deconta intreaga valoare inscrisa 

in documentul justificativ  
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10 – valoarea pentru ajutorul excepțional calculata ca valoarea totală a documentului 

justificativ  din care se scade valoarea TVA -pentru solicitantii inregistrati in scop de TVA 

(PLATITOR DE TVA ) 

11.valoarea pentru ajutorul excepțional calculata ca valoare totală a documentului -pentru 

solicitantii neinregistrati in scop de TVA (neplatitor de TVA  ) 

 

Semnătura titular /reprezentant legal 

 

Anexa nr. 3 

Formular M1 – Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/ numelui societăţii fără a i se 

modifica CUI-ul  

 

Judeţul Centrul judeţean/ local APIA 

Nr. unic de identificare RO ………………….. Nr. şi data din Registratura CJ/ CL 

Nume şi Prenume funcţionar APIA 

 

Semnatură 

Ştampilă – Centrul Judeţean/ local APIA 

 

1. Înainte: 

Nume şi prenume titular/administrator/reprezentant legal 

 

 

Denumire  

 

 

CNP CUI/CIF 

Judeţ Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Ap. Sector E-Mail Fax 

 

 

  Banca Filiala 

 Nr. cont (IBAN)  

 

2. După: 
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Nume şi prenume titular/administrator/reprezentant legal 

 

 

Denumire  

 

 

CNP CUI/CIF 

Judeţ Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Ap. Sector E-Mail Fax 

 

 

  Banca Filiala 

 Nr. cont (IBAN)  

 

 

Data:                                / Semnatura: 

Observaţii : modificările respective au survenit ca urmare a  ………………………………. 

Se completează numai câmpurile pentru care datele beneficiarului se modifică prin acest 

formular. 

 

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

ătura 

 Controlul vizual al formularului M1a a fost 

efectuat 

   

 Datele din formularul M1a au fost modificate în 

baza de date APIA 
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Anexa nr.4 

  Formular M2 -  Model formular retragere  

Judeţul Centrul judeţean/ local APIA 

Nr. unic de identificare RO……………….. Nr. şi data din Registratura CJ/CL 

Nume şi Prenume funcţionar APIA 

Semnatură 

Ştampilă – Centrul Judeţean/ local 

APIA 

Nume şi prenume titular/ administrator/reprezentant legal Denumire  

CNP/CUI 

Judeţ Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Ap. Sector E-Mail Fax 

 

 

  Banca Filiala 

 Nr. cont (IBAN)  

Motivele retragerii: 

Subsemnatul..................................................... declar că nu au fost identificate 

nereguli în cererea de solicitare a ajutorului excepțional. 

 

Data:                                                                                            Semnatura beneficiarului: 

 

Se completează numai câmpurile pentru care datele beneficiarului se modifică prin acest 

formular. 
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Se bifează / completează de 

funcţionarul APIA 

Data Nume şi prenume  Semnătura 

 Controlul vizual al formularului M2 a 

fost efectuat 

 

 

  

 

 Datele din formularul M2 au fost 

introduse în baza de date APIA 

   

Anexa nr.5 

APIA Centrul Judeţean/ local........................... 

 Nr.................../data ...................................  

(din Registratura CJ/CL) 

Formularul C 

CERERE DE COMPLETARE 

a cererii de solicitare a ajutorului excepțional 

 

Subscrisa/Subsemnatul(beneficiar).......... CUI/CIF/CNP…….… reprezentat de*  

.................. în calitate de..........................., nr.unic de identificare beneficiar  din 

Registrul unic de identificare (ID) RO ......................, având cererea nr...... / data ........., 

în urma notificării transmise de către APIA centrul judeţean/ local .............., în vederea 

clarificării neclarităţilor sesizate : 

 neconformitate  tip ....... 

Anexez următoarele documente :...................................................................... 

Solicit următoarele modificări ale datelor din cerere : ............................................... 

  neconformitate tip..... 

Anexez următoarele documente : ........................................................................ 

Solicit următoarele modificări ale datelor din cerere : ............................................... 

Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. 

 

Data                                                                           Semnătură 

 

*) Se completează de către persoanele fizice cu datele personale   
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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 

   

Anexa nr.6  

 

Nr. intrare/data:........................ 

(din Registratura CJ/CL APIA) 

 

  Inștiințare cu privire la  forţă majoră sau a unei circumstanţe excepţionale  

 

Subsemnatul/Subscrisa............. cu domiciliul/sediul în  CUI/CIF.......... reprezentată 

de..................................... în calitate de ........................ având nr.unic de 

identificare beneficiar  din Registrul unic de identificare (ID) RO........., cererea nr. ..../ 

data............, vă aduc la cunoştinţă că s-a produs: 

caz de forţă majoră sau circumstanţă excepţională, la data de................................ 

Evenimentul produs (detalii):........................................................................... 

Documente doveditoare ataşate......................................................................... 

Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. 

 

Data:                                                                                                         Semnătură 

beneficiar: 

        

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

Se bifează/completează de funcţionarul 

APIA 

Data Nume şi prenume  Semnătura 

Controlul vizual al formularului 

ÎNŞTIINŢARE a fost efectuat 

   

Datele din formularul ÎNŞTIINŢARE au fost 

introduse în baza de date APIA 
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Anexa nr.7 

APIA Centrul Judeţean/Local ........................... 

 Nr.................../data ...................................  

(din Registratura CJ/CL) 

NOTIFICARE DE CLARIFICARE 

Nr. cerere: 

Nume /Denumire beneficiar: 

(ID): RO 

În urma verificării cererii de solicitare pentru acordarea ajutorului excepțional în sectorul 

vegetal, vă comunicăm următoarelor neconformități identificate: 

Tipul de neconconformități: Descriere succintă a neconformității 

constatate 

 N1 – lipsa documente justificative achizitie resurse 

materiale (completarea se poate face numai până la 

data limită de depunere a cererii) 

 

 N2-lipsa document coordonate bancare 
 

 

 N3 – notificare de clarificare pentru alte erori (de 

exemplu nesemnarea cererii, ş.a.). 

 

 

În consecinţă vă rugăm să vă prezentaţi la sediul Centrului local/ judeţean..................... 

pentru clarificarea acestor neconcordanţe sau să transmiteti documentele justificative până 

la data de .............................  dar nu mai târziu de 2 septembrie 2022 (pentru N1), 

respectiv 5 zile lucrătoare (pentru N2).  

În caz contrar cererea dumneavoastra nu este eligibilă la plată pentru elementele menţionate.  

 

Director CJ/Municipiul Bucuresti 

....................................................... 

(nume si prenume) 
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Anexa nr.8 

APIA Centrul Judeţean/CL............  

Nr.................../data ................... 

 (din Registratura CJ/CL) 

 

NOTIFICARE DE RESPINGERE 

Nr. cerere: ................................................ 

Denumire solicitant: ................................ 

Adresă:..................................................... 

ID: RO..................................................... 

 

 În urma verificării cererii, a  documentelor specifice pentru acordarea plăţilor ajutorului 

excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal și a îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate, vă informăm: 

 N4 –cererea a fost depusă după data limită de depunere  

Cererea nr............ din ................. a fost depusă după expirarea termenului de 

depunere a cererilor ...................................., prevăzut de HG nr. 1032/2022. 

Cererea nu îndeplineşte următoarea condiţie de eligibilitate prevăzută de HG nr. 

1032/2022 

 N5 – Beneficiarul nu a depus niciun document justificativ. 

 N6 - Beneficiarul a depus documente justificative, dar niciunul nu este emis în 

perioada 24.02.2022 – 12.08.2022. 

 N7 – Suprafața solicitată aferentă culturii înscrisă în cererea de ajutor excepțional nu 

a fost confirmată în urma controlului pentru cererea unică 2022  

Având în vedere neconformitățile constatate în cererea dumneavoastră de solicitare a ajutorului 

excepțional, vă aducem la cunoştinţă că cererea  a fost respinsă . 

Prezenta Notificare de respingere de la plată poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data comunicării către beneficiar, la sediul APIA unde a fost depusă cererea de solicitare a 

ajutorului excepțional, în baza art. 7 alin (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Prezenta notificare a fost întocmită în 2 (două) exemplare: un exemplar se arhivează la dosar, iar 

celălalt exemplar se transmite beneficiarului. 
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Director executiv CJ 

(nume si prenume) 

Semnătura, Ştampila CJ 

 

Anexa nr. 9      

(Anexa nr. 2 la HG nr.1032/2022) 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură    
Centrul judeţean .....................     
Operator de date cu caracter personal: 9596 
Nr. de înregistrare ..................                                                                                
Data .................                                                                

 
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 

cu beneficiarii şi sumele aferente ajutorului excepțional acordat  producătorilor agricoli  
care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022 

 (model) 
                                                                                                         Bun de plată  

pentru suma de …………lei 
Director executiv,                                                                                                                                                                     
……….(semnătura) 

 
Nr.
crt
. 

Nume, 
Prenume/
Denumire 

CNP /CUI Specificare  Cod Suprafață 
(ha) 

Grant 
financia
r unitar 
( lei/ha) 

Valoare 
ajutor 

excepțio
nal 
(lei) 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5x6) 

1. ………… …………….. 
CAISI SI ZARZARI      

654; 
6547 

   

CASTANI 701    

CIRESI SI VISINI 
656; 
6567 

   

COACAZ 802    

DUZI 658    

GUTUI 657    

HAMEI 
750; 
7507 

   

MERI 
651; 
6517 

   

NUCI SI ALUNI 702    

PERI  652    

PIERSICI 655    

PRUNI            
653; 
6537 

   

ZMEUR 801    
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ALTI ARBUSTI   
FRUCTIFERI 
( catina, afin, etc) 804 

   

ALTI POMI FRUCTIFERI 659    

VII CU STRUGURI PENTRU 
VIN 961 

   

VII CU SOIURI HIBRIDE 
INTERSPECIFICE PENTRU 
VIN 964 

   

VII FINANŢATE PRIN 
PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE / 
RECONVERSIE 965 

   

TOTAL    X  

2.. …………. …………….. 
CAISI SI ZARZARI      

654; 
6547 

   

CASTANI 701    

CIRESI SI VISINI 
656; 
6567 

   

COACAZ 802    

DUZI 658    

GUTUI 657    

HAMEI 
750; 
7507 

   

MERI 
651; 
6517 

   

NUCI SI ALUNI 702    

PERI  652    

PIERSICI 655    

PRUNI            
653; 
6537 

   

ZMEUR 801    

ALTI ARBUSTI   
FRUCTIFERI 
( catina, afin, etc) 804 

   

ALTI POMI FRUCTIFERI 659    

VII CU STRUGURI PENTRU 
VIN 961 

   

VII CU SOIURI HIBRIDE 
INTERSPECIFICE PENTRU 
VIN 964 

   

VII FINANŢATE PRIN 
PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE / 
RECONVERSIE 965 

   

TOTAL    X  

....

. 
............ ................. ............................. .......

... 
...........  ...........

. 

Total general județ .............  ...........
. 

Certificat din punct de vedere al legalității, realității și regularității 
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Director executiv adjunct .........................(semnătura) 
 
 

Şef serviciu,.........................(semnătura) 
 
 

 
 

Anexa nr. 10 

(Anexa nr. 3 la HG........) 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
Operator de date cu caracter personal: 9596 
Nr. de înregistrare ............... 
Data ............... 

 
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 

cu sumele aferente ajutorului excepțional acordat  producătorilor agricoli  care au 
achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022 

 (model) 
 

 

Nr. 
crt. 

Judeţul 
Nr. de 

beneficiari 

Valoarea ajutorului 
excepțional 

(lei) 

1 Alba     

2 Arad     

3 Argeş     

4 Bacău     

5 Bihor     

6 Bistriţa-Năsăud     

7 Botoşani     

8 Braşov     

9 Brăila     

10 Buzău     

11 Caraş-Severin     

12 Călăraşi     

13 Cluj     

14 Constanţa     

15 Covasna     

16 Dâmboviţa     

17 Dolj     
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18 Galaţi     

19 Giurgiu     

20 Gorj     

21 Harghita     

22 Hunedoara     

23 Ialomiţa     

24 Iaşi     

25 Ilfov     

26 Maramureş     

27 Mehedinţi     

28 Mureş     

29 Neamţ     

30 Olt     

31 Prahova     

32 Satu Mare     

33 Sălaj     

34 Sibiu     

35 Suceava     

36 Teleorman     

37 Timiş     

38 Tulcea     

39 Vaslui     

40 Vâlcea     

41 Vrancea     

42 Bucureşti     

Total general:   

 
Director General, 

.............................. 
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Anexa nr 11 
 
 
 
 
 

Declaratie pe proprie raspundere referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA  
 

 
 Subsemnatul .................................. reprezentant legal al 

................................, CUI /CIF...................................,  ID RO ....................,  
identificat cu CI/BI seria...., nr............, , declar că subscrisa, solicitant al ajutorului 
exceptional conform HG nr.1032/2022,  figureaza/ nu figureaza  înregistrata la Administrația 
Fiscală – ANAF ca plătitor de TVA. 
 
Preiau întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații. 
 
 
 
 
 
 

Data                                                                    Nume si prenume 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


