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Câte cereri s-au depus pentru 
Măsura 21, în Ilfov

guvernul a aprobat, pe 
1 octombrie, o Hotărâre 
privind stabilirea pentru 
anul 2020 a cuantumului 
per hectar al plăţii 
unice pe suprafaţă, al 
plăţii redistributive și a 
intervalelor de suprafaţă 
pentru care se acordă 
aceasta, al plăţii pentru 
practici agricole benefice 
pentru climă și mediu, 
al plăţii pentru tinerii 
fermieri și a plafonului 
aferent schemei de 
sprijin cuplat pentru 
măsura din sectorul 
zootehnic, speciile ovine 
și caprine. Cuantumurile 
pentru plăţile directe 
în sectorul vegetal: 
schema de plată unică 
pe suprafaţă (98,7381 

euro/ha);  plata 
redistributivă pentru 
intervalele între 1 ha și 5 
ha, inclusiv (5 euro/ha) 
și peste 5 ha și până la 
30 ha, inclusiv (48,1053 
euro/ha);  plata pentru 
înverzire (57,8245 euro/
ha)  plata pentru tinerii 
fermieri (36,6119 euro/
ha).
actul normativ a aprobat 
plafonul aferent plăţii 
directe pentru schema 
de sprijin cuplat pentru 
speciile ovine/caprine, 
care este de 71.300.000 
euro. Cuantumul estimat 
este de 17,9 euro cap 
ovină/caprină. 
de aceste forme de 
sprijin vor beneficia 
peste 800.000 fermieri.

Cuantumurile unor plăți, 
aprobate de Guvern 

Termen limită de depunere a cererilor 
pentru motorină

APIA informează că, în data de 29 septembrie 
2020, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor 
de solicitare a ajutoarelor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectoarele bovin, avicol 
și suin în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID -19.

Conform situației extrase din baza de date a 
instituției, în județul Ilfov au fost depuse 5 cereri 
pentru sectorul bovine, o cerere pentru sectorul 
avicol și 19 cereri pentru sectorul suine.

Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectoarele bovin, avicol 
și suin în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID -19 și plafoanele alocate sunt ur-
mătoarele:
 Sectorul bovine: 484,09 lei/cap;  Plafon ma-
xim alocat: 35.700 mii lei.  Sectorul Suine: 
484,09 lei/UVM; ● Plafon maxim alocat: 119.560 
mii lei.  Sec torul Avicol: 484,09 lei/UVM; ● Plafon 
maxim alocat: 109.800 mii lei.  ratele de conver-
sie sunt 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru 
animale de reproducție (scroafe și scrofițe);  ra-
tele de conversie sunt 0,03 UVM pentru pui de car-
ne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 
UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

Sprijinul financiar este acordat de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, la cursul de schimb valutar de 4.8409 lei/euro.

APIA efectuează plata ajutorului de 
stat în sectorul creșterii animalelor

APIA, prin Centrele Județene, aduce la 
cunoștința opiniei publice că efectuează plata aju-
torului de stat în sectorul creșterii animalelor, pen-
tru cererile depuse în luna august 2020, aferente 
serviciilor prestate în luna iulie 2020. 

Suma totală autorizată la plată este de 
1.460.354,90 lei și se acordă de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, pentru un număr de 27 de solicitanți ca-
re au accesat această formă de ajutor de stat în 
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu 
modificările și completările ulterioare.

Modificări în Măsura 21
Potrivit AGROINFO, APIA ar urma să modifi-

ce Ghidul Măsurii 21 în ceea ce privește ajutoarele 
COVID-19 pentru micii crescători de animale. Mo-
dificările ar urma să vină în sprijinul micilor crescă-
tori de animale.

Astfel, potrivit sursei citate, fermierii care au 
plăți directe 0, adică nicio plată directă, având sub 
suma de 5.000 de euro plăți directe, sunt automat 
fermieri activi, asta ar fi modificarea pe care ar ur-
ma APIA să o facă pentru ca un crescător de ani-
male care are doar ANT să beneficieze de ajutorul 
COVID-19. Astfel, chiar dacă ANT nu este plată di-
rectă și un crescător de animale ia doar ANT, el es-
te considerat fermier activ, fără să fie nevoie să be-
neficieze de una dintre plățile directe, cum e prevă-
zut acum în Ghidul APIA al Măsurii 21.

 Apicultorii trebuie 
să transmită anual, 
în perioada 1 
septembrie - 31 
decembrie, la Agenția 
Națională pentru 
Zootehnie (ANZ), 
prin Oficiul Județean 
pentru Zootehnie 
(OJZ), declarația pe 
propria răspundere 
cu numărul de stupi 
identificați pregătiți 
pentru iernare, 
potrivit OMADR nr. 
251/2017 pentru 
aprobarea Sistemului 
unitar de identificare 
a stupinelor și 
stupilor.

Potrivit OMADR, de-
clarația poate fi depusă di-
rect la sediile OJZ sau prin 
fax, e-mail, oficiul poștal, 
cu confirmare de primire. 
De asemenea, pe terito-
riul României toți apiculto-
rii sunt obligați să își iden-
tifice stupii. Apicultorii au 
obligația să depună la OJZ 
cererea de alocare a codu-
rilor de identificare a stu-
pinelor, însoțită de urmă-
toarele documente: 

● copie a actului de 
identitate BI/CI/certificatu-
lui de înregistrare la oficiul 
registrului comerțului/a 
certificatului de înregistra-
re fiscală, după caz;

● copie a adeverinței 

care atestă proprietatea 
și numărul familiilor de 
albine înscrise în regis-
trul agricol la data solici-
tării acesteia, eliberată de 
consiliul local.

Apicultorul are 
obligația să 
specifice vetrele 
tuturor stupinelor 
pe care le deține

Codul de identificare a 
stupinei se alocă la adre-
sa vetrei permanente. În 
cazul în care un apicul-
tor deține stupine ale că-
ror vetre permanente se 
află în mai multe județe, 
apicultorul va solicita co-
duri și de la județele un-
de se află efectiv vetrele 
permanente ale stupine-
lor. În cererea de alocare 
a codului de identificare a 

stupinei, apicultorul are 
obligația să specifice ve-
trele tuturor stupinelor pe 
care le deține. 

Totodată, apiculto-
rii au obligația de a du-
ce la îndeplinire identifi-
carea stupilor cu respec-
tarea cerințelor tehnice, 
în maximum 30 de zile de 
la data primirii codului de 
identificare a stupinei de 
la OJZ.

Vatra stupinei, 
înregistrată în 
registrul agricol

„Așadar, primul pas 
pe care trebuie să-l facă 
un apicultor pentru a în-
registra familiile de albi-
ne este declararea aces-
tora la registrul agricol pe 
raza unității administrativ 
teritoriale (Primăria) unde 
are vatra permanentă a 

stupinei. În urma acestei 
declarații, de la registrul 
agricol fermierul va pri-
mi o adeverință prin care 
i se certifică faptul că în 
locația respectivă (adre-
sa vetrei permanente) are 
numărul de familii decla-
rat, totodată i se va elibe-
ra și un certificat de pro-
ducător și un carnet de 
comercializare, asta în ca-
zul persoanelor fizice. 

Pentru a-i fi elibe-
rat codul unic de stupi-
nă, apicultorul trebuie să 
trimită/depună, la Oficiul 
Județean de Zootehnie de 
pe raza județului în care 
are declarată vatra per-
manentă, adeverința eli-
berată de Primărie și o 
cerere completată/scrisă”, 
a explicat consilierul per-
sonal al ministrului Agri-
culturii, apricultorul Mari-
an Irinei.

Până la data de 31 oc-
tombrie 2020 inclusiv, fer-
mierii pot depune la APIA 
cererile de plată pentru 
rambursarea ajutorului de 
stat pentru cantitățile de 
motorină achiziționate și 
utilizate în agricultură, afe-
rente perioadei 01 aprilie 
- 30 iunie 2020 (trim. III 
al anului 2020), transmite 
APIA, printr-un comunicat. 

Cererile se depun la 
Centrele Județene ale 
APIA, respectiv al Muni-
cipiului București, de că-
tre administrator/repre-
zentantul legal sau împu-
ternicitul acestuia, caz în 
care împuternicirea este 
emisă de către adminis-

tratorul/reprezentantul le-
gal și este însoțită de co-
pia actului de identitate al 
persoanei împuternicite.

Toate documentele 
depuse în copie vor fi cer-
tificate pentru conformi-
tate cu originalul de că-
tre solicitantul sprijinului, 
însușite prin semnătură și 
vor purta sintagma „con-
form cu originalul”. 

Cererile pot fi trans-
mise de către fermieri 
prin mijloace electroni-
ce (poșta electronică, fax 
etc.)/servicii poștale/de-
puse direct la sediul Cen-
trului județean unde este 
depusă cererea de acord 
de finanțare.

Document care trebuie depus de apicultori 
la ANZ,  până la data de 31 decembrie


