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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA 

ȘI APROBAREA EDIȚIEI 

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

1.1 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ 

Elaborat 

Mădălina Iuliana 

VIERIU 

Consilier SFEADR-

Z 
  

Oana POPA Consilier SM-ZR   

Cristina Anda 

MÂNDRU 
Consilier SM-ZR   

Mioara DOROBANȚU 
Șef serviciu 

SFEADR-Z 
  

Stela TĂNASE Director DPD-SZ   

1.3 Avizat  

Lucian ȘOLDĂNESCU Șef serviciu SMMR   

Raluca DAMINESCU Director DMMRRI   

Irina GĂGENEL Director DJ   

1.4 
Avizat 

Cornel Constantin 

TURCESCU 

Director general 

adjunct  
  

Aprobat Adrian PINTEA Director general   
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2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR 

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 a Uniunii 

Europene 

De la data aprobării 

prin ordin al 

ministrului 

agriculturii și 

dezvoltării rurale 

 

3. LISTA CUPRINZÂND COMPARTIMENTELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ 

EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI GHIDULUI 

 
Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcția Numele și 

prenumele 

Data primirii Semnătura 

3.1 Aplicare 1 Centre 

județene 

Funcționari 

publici și 

angajați 

contractual

i 

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 de 

sprijin 

temporar cu 

caracter 

excepțional 

  Comunicat prin 

publicare pe 

site-

APIA/AFIR/MA

DR 

 

1 Direcţia 

Antifraudă, 

Control Intern  

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DACI 

Comunicat prin 

e-mail de 

serviciu în data 

de 
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1 Direcţia plăți 

directe – 

sector 

zootehnic 

Funcționari 

publici și 

angajați 

contractual

i 

Toți 

angajații 

DPD-SZ 

Comunicat prin 

e-mail de 

serviciu în data 

de 

 

1 Direcţia IT-

LPIS 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DIT-LPIS 

Comunicat prin 

e-mail de 

serviciu în data 

de 

 

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  

- - 
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4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN 

GHID 

 

 Definiții ale termenilor 

 
Activitate agricolă – producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv 

recoltarea, mulsul, reproducerea animalelor şi deţinerea de animale, în scopuri agricole 

conform art. 4 alin (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 

Animale declarate - animalele care fac obiectul unei cereri de sprijin temporar cu caracter 

exceptional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza 

COVID-19 pentru animale în cadrul shemei de ajutoare pentru animale sau care fac obiectul 

unei cereri de plată pentru o măsură de sprijin legată de animale;  

Animal aprobat (determinat) – înseamnă, în cazul unei scheme de ajutoare pentru animale, 

un animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de normele privind acordarea 

ajutorului sau, în cazul unei măsuri de sprijin legate de animale, un animal identificat prin 

controale administrative; 

Animal cu neconformităţi - orice animal solicitat în cererea de sprijin temporar cu caracter 

exceptional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza 

COVID-19 care nu respectă criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de 

acordare a ajutorului / sprijinului verificate la controlul administrativ; 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritatea 

naţională care reglementează, coordonează şi controlează implementarea sistemului privind 

identificarea şi înregistrarea animalelor în România; 

Bloc fizic - este o suprafaţă de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, 

delimitată de limite naturale sau artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe 

parcele agricole; 

Bovine - animale din speciile taurine și bubaline; 

Cerere unică de plată 2020 – cererea unică de plată aferentă anului 2020 care îndeplinește 

condițiile de acordare a sprijinului financiar pentru suprafață, reglementat prin OUG 3/2015 

pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și 

pentru modificarea art. 2 din Legea 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de 
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asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 104/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, și prin OMADR nr. 619/2015 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de 

plăți prevăzute la art.1 alin. (2) și (3) din OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care 

se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea 36/1991 

privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor 

specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 

terenurilor agricole, prevăzute în PNDR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

Crescător de animale - persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale 

înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie; 

Controale administrative - controalele care au ca scop verificarea corectitudinii și 

exhaustivității informațiilor furnizate în cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter 

exceptional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza 

COVID-19, 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, a 

condițiilor în care este acordat ajutorul; 

Controlul vizual - înseamnă controlul administrativ privind completitudinea, coerența, 

plauzibilitatea și corectitudinea datelor din cererea de plată și a documentelor atașate cererii. 

Controlul vizual se realizează la primirea cererii de plată; 

Controlul pe teren - verificare la faţa locului a conformităţii cu realitatea, a informaţiilor din 

cererea de plată. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de eşantionare a fermierilor, 

elaborat de APIA. Selectarea cererilor care urmează să fie verificate pe teren se face pe baza 

analizei de risc şi a elementelor de reprezentativitate a cererilor de plată depuse 

Cod unic de identificare – cod numeric alcătuit din 12 cifre în cazul bovinelor, utilizat pentru 

identificarea individuală a unui animal la nivel naţional și 10 cifre în cazul ovinelor/caprinelor; 

Exploataţie agricolă – reprezintă o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune 

unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea 

animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de 

mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația agricolă poate fi 

compusă din una sau mai multe unități de producţie / exploatație cu cod ANSVSA (în cazul 

sectorului zootehnic) situate pe teritoriul României, utilizate pentru activităţi agricole şi 
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gestionate de un fermier; unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, presupune 

utilizarea în comun a forței de muncă și a mijloacelor de producție (terenuri, mașini și 

echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică a exploatației agricole înseamnă că există o 

persoană sau un grup de persoane care are răspunderea juridică și economică a acesteia. 

Exploataţie zootehnică - orice incintă împrejmuită, cu unul sau mai multe adăposturi, orice 

construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, 

tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind 

aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi 

înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr.40/2010; 

Femelă adultă bovină – femela din specia bovină cu vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 

2020; 

Femelă ovină / caprină - femelă din speciile ovine/caprine care are vârsta de minimum 12 luni 

la data de 01.07.2020; 

Fermier - o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent 

de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, 

a cărui exploataţie se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă 

potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) lit. (a) din Regulamentul  (UE) nr. 1307/2013; 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) - reprezintă contribuţia 

financiară comunitară pentru sprijinirea dezvoltării rurale, destinată finanţării programelor de 

dezvoltare rurală derulate în conformitate cu legislaţiaUniunii Europene.; 

Hectar eligibil - înseamnă: 

a) orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată pentru o activitate agricolă; sau 

b) orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă 

și care, pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este împădurită în temeiul 

articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale 

cărei condiţii respectă dispoziţiile articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

Suprafeţele sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai dacă sunt conforme cu definiţia 

hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră 

sau a unor circumstanţe excepţionale; 

javascript:OpenDocumentView(228909,%204225290);
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Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) - instrument tehnic de gestionare şi 

control, creat pentru administrarea şi controlul cererilor unice de plată depuse de fermieri, care 

se aplică schemelor de plăţi, în conformitate cu prevederile art. 67, alin. (1) din Regulamentul 

UE nr. 1306/2013 cu modificări şi completări ulterioare. Elementele componenteconform art. 

68 din regulamentul menţionat sunt: o bază de date electronică, un sistem de identificare a 

parcelelor agricole (LPIS-GIS), cereri de ajutor, un sistem integrat de control, un sistem unic 

de înregistrare a fiecărui beneficiar care depune o cerere de ajutor.  

Identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate - înseamnă declararea, localizarea și 

delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația 

electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Pentru identificare se utilizează informațiile 

cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru 

și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante. Identificarea presupune 

ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alți fermieri și să nu depășească 

limita blocului fizic; 

Întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa 

juridică, potrivit art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 

2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele 

rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;  

Neconformitate - în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligații 

legate de condițiile de acordare a ajutorului sau sprijinului menționat la articolul 67 alineatul 

(2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, 

angajamente sau alte obligații sau, în cazul ecocondiționalității, neconformitatea cu cerințele 

de reglementare în materie de gestionare din cadrul legislației Uniunii Europene, cu standardele 

privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, definite de statele membre în 

conformitate cu articolul 94 din Regulamentul (UE) nr.1.306/2013, sau cu cerința privind 

întreținerea pajiștilor permanente menționată la articolul 93 alineatul (3) din același 

regulament; 

Parcelă agricolă - înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii 

din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură 

grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 

file:///C:/Users/anne.niculescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/marius.neagu/marius.neagu/Downloads/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197304/12039435.htm
file:///C:/Users/mvieriu/AppData/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp134102/12014103.htm
file:///C:/Users/mvieriu/AppData/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp134102/12014103.htm
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privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 

nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se solicită 

o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de 

culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, utilizarea respectivă limitează 

suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă; 

Paşaport – document oficial în care se înregistrează identitatea fiecărui animal din specia 

bovină, inclusiv bubaline; 

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale  - 

reprezintă forme de organizare a desfășurării activităților economice constituite potrivit 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 44/2008; 

Registrul individual al exploataţiei (RIE) –registrul ținut de deținătorii de animale în 

conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 și/ sau cu art.3 lit.d) și art. 7 din 

Regulamentul (CE) nr. 1.760/ 2000; 

RNE sau Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15 

din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a 

suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare; 

Registrul Unic de Identificare (RUI) - Registrul unic de identificare al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură 

Sistem Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA) - totalitatea 

aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi 

înregistrarea animalelor; 

Sistemul de informaţii geografice (GIS) - reprezintă tehnicile computerizate bazate pe 

sistemul de informaţii geografice menţionate la art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. 

Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) - reprezintă o bază de date 

computerizată, componentă a sistemului integrat de administrare şi control (IACS), care 

funcţionează la nivel de parcelă de referinţă. Sistemul LPIS din România utilizează 

ortofotoplanuri aeriene sau satelitare care respectă un standard uniform ce garantează o precizie 
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cel puţin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o scară de 1:5000. Dimensiunea 

pixelului imaginilor este de 0,5 m ceea ce asigură o precizie submetrică. 

Suprafaţă agricolă - înseamnă orice suprafaţă de teren arabil, de păşune permanentă şi de 

fâneaţă permanentă sau cultivată cu culturi permanente; 

Suprafaţă determinată - suprafaţa pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate 

sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutoarelor; sau, în cazul măsurilor de sprijin 

pe suprafaţă, suprafaţa loturilor sau a parcelelor determinate în urma controalelor 

administrative sau prin controale la faţa locului;  

Verificări încrucişate - controale administrative desfășurate cu scopul detectării 

neconformităților privind datele declarate de fermier faţă de condiţiile de eligibilitate. 

Controalele încrucişate au ca scop evitarea acordării de sprijin necuvenit sau acordarea 

aceluiaşi tip de ajutor/sprijin de mai multe ori pentru aceeaşi exploataţie şi pentru a preveni 

cumularea necuvenită în cadrul schemelor de sprijin. 

 

 Abrevieri ale termenilor  

Nr. 

Crt.  

Abreviere Termenul Abreviat 

1. APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

2. AFIR Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 

3. ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

4. BN Buget Național 

5. CJ – APIA Centrul județean APIA 

6. ÎI Întreprindere individuală 

7. ÎF Întreprindere familială 

8. MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

9. ONRC Oficiul Național al Registrului Comerțului 

10. PFA Persoană fizică autorizată 

11. PJ Persoana juridică 

12. RUI Registrul unic de identificare al APIA 

13. RIE Registrul individual al exploatațíei 

14. RNE Registrul Naţional al Exploataţiilor 

15. SNIIA Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor 

16. FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
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5. ELEMENTE DE INTERES PENTRU SOLICITANȚI 

 
 Scopul ghidului 

 

 Ghidul solicitanților pentru Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional 

acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 

cuprinde informații utile pentru potențiali beneficiari, cu privire la condițiile de acordare ale 

acestei măsuri fiind, totodată, și materialul suport pentru pregătirea, întocmirea și condițiile 

depunerii cererilor de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional – M21. 

 Prezentul ghid pune la dispoziția solicitanților informații cu privire la: 

 Condițiile de acordare a sprijinului ; 

 Modalitatea de completare și depunere a cererilor de solicitare a 

sprijinului; 

 Documentele obligatorii, generale și specifice; 

 Termenul de depunere; 

 Elementele controlate la fața locului; 

 Informații privind cazurile în care cererile de sprijin temporar cu 

caracter excepțional se resping de la plată; 

 Alte informații. 

 

 Documente de referință 

 

 Reglementări internaționale 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea 

politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 

165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 

ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 



 

 
 

  Direcția Plăți Directe – Sector 

Zootehnic 

 

Ghidul solicitanților pentru Măsura 21 – Sprijin 

temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor 

și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de 

criza COVID-19  

 

Cod: GS-DPDSZ-M21 

 
Ediția a I a  

 
Pagina 13 / 54 

 
 

Public 

 

 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe 

acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) 

nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 

exploatații agricole; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) 

nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 

Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor 

şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului 

pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17.07.2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare si 

control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitate; 

 Legislație națională 

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

Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările  şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  
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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care 

se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 

36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a 

schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură 

în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor 

specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare.  

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

ulterioare. 

 Decretul Președintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea starii de 

urgență pe teritoriul Romaniei; 

 Decretul Președintelui României nr. 240/14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României; 

 Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind 

organizarea activității veterinare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea 215/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 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; 

 Ordonanţa 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 cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 

comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum 

şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2016 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; 

 Ordonanța Militară nr.1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care 

privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;  

 Hotărâre nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel 

național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației 

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2; 

 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; 

 Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Ordinul MADR nr. 2005/R/19.06.2020 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; 

 Hotărârea Guvernului nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începțnd cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19; 

 Hotărârea Guvernului nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

 Regulamentul Intern al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aprobat prin 

Decizia nr. 1254/15.06.2020; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovine în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID-19; 

 A zecea propunere de modificare a Programului Național de Dezvoltare Rurală, aprobat 

prin Decizia nr. 3506 / 2015, cu modificările și completările ulterioare, care vizează 

introducerea Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor 

și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 (articolul 39b); 

 Acordul cadrul de delegare a sarcinilor privind implementarea Măsurii 21 – Sprijin 

temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați 

în mod deosebit de criza COVID-19 din cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 , înregistrat la MADR cu nr. 223/945/17.09.2020, la AFIR cu nr. 

P149/17.09.2020 și la APIA cu nr. A222/17.09.2020. 
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6. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

 Schema de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-

urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 – Măsura 21 

 

 Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează 

continuitatea activităților agricole, respectiv a producţiei primare în agricultură, în special în 

sectoarele zootehnic (bovine, ovine și caprine), legume– fructe și cartofi, ca fiind cele mai 

afectate de impactul COVID-19. 

 În cadrul acestei măsuri, vor fi sprijiniți fermierii din sectorul zootehnic, respectiv 

crescătorii de bovine, ovine-caprine, dar și cei din sectorul vegetal, respectiv legume – fructe 

și cartofi, denumiți în continuare beneficiari, având în vedere pierderile suferite din cauza 

pandemiei de COVID- 19, pe bază de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei. 

 Sprijinul se acordă fermierilor din sectorul zootehnic, respectiv bovine, ovine / caprine 

și celor din sectorul legume-fructe și cartofi, în vederea reluării fluxului tehnologic normal al 

fermei și menținerea viabilității fermelor.  

 

 Beneficiari 

 

Potențialii beneficiari ai acestui sprijin temporar cu caracter excepțional sunt fermierii 

activi, conform definiției în sensul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, respectiv 

legislației naționale, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, și/sau 

fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe și cartofi, 

înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, care au depus cerere unică de 

plată în anul 2020 și care respectă criteriile de eligibilitate, specifice schemei de sprijin 

temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați 

în mod deosebit de criza COVID-19.  

Fermierii activi sunt: 

a) beneficiarii care au îndeplinit calitatea de fermier activ și au încasat plăți directe 

conform dovezilor verificabile aferente cererii unice de plată din campania 2019; 
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b) beneficiarii care au solicitat plăți directe pentru prima dată în anul 2020 și 

îndeplinesc prevederile OM nr. 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare.  

7. CONDIȚII DE ACORDARE A SPRIJINULUI TEMPORAR CU 

CARACTER EXCEPȚIONAL 
 

 În cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și 

IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, cele trei scheme de 

sprijin, respectiv, sector zootehnic – bovine, sector zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în 

sector vegetal – legume-fructe și cartofi sunt supuse următoarelor criterii de eligibilitate: 

 

 Condiții generale de accesare a M 21: 

- Solicitantul trebuie să fie fermier activ conform definiției în sensul art. 9 din Reg. (UE) 

nr. 1307/2013, respectiv a legislației naționale; 

 

- Solicitantul trebuie să fie înregistrat  la APIA cu cerere unică de plată eligibilă pentru 

anul 2020; 

- Solicitantul nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri, 

prin PNDR 2014-2020; 

 

 Condiții specifice  sectorului bovine:  

- Solicitantul deține minimum 5 UVM și maximum 90 UVM femele adulte din specia 

bovine (taurine+bubaline), înregistrate în RNE, cu condiția de a avea înscrise 

minimum 5 UVM femele adulte din specia bovine (taurine+bubaline) pe fiecare 

unitate de producţie (exploatație cu cod ANSVSA); 

 

ATENȚIE ! 

Solicitantul trebuie să dețină minimum 5 UVM femele adulte (vârsta de minimum 24 luni 

la data de 01.07.2020) din specia bovine (taurine+bubaline) înregistrate în RNE în fiecare 

exploatație cu cod ANSVSA. Solicitantul trebuie să dețină la data de 01.07.2020 
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maximum 90 UVM femele adulte (vârsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din 

specia bovine (taurine+bubaline), în toate exploatațiile cu cod ANSVSA înregistrate în 

RNE. Dacă numărul de animale bovine (taurine+bubaline) eligibile pentru această 

schemă, din toate exploatațiile din cerere, depășește numărul de 90 de capete, cererea de 

solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine, este respinsă 

de la plată. 

 

- Fiecare femelă adultă din specia bovine (taurine+bubaline) pentru care se solicită 

sprijin, trebuie să aibă vârsta de minimum 24 luni la data de 1 iulie 2020; 

 

ATENȚIE !  

Bovinele (taurine+bubaline) înregistrate în RNE ulterior datei de 1 iulie nu vor fi eligibile 

pentru sprijin. 

 

 Condiții specifice sectorului ovine / caprine: 

- Solicitantul deține minimum 50 capete femele adulte din specia ovine sau minimum 50 

capete femele adulte caprine, înregistrate în RNE pe unitate de producție / exploatație  

cu cod ANSVSA; 

 

ATENTIE ! 

Cele 50 capete de femele adulte pe care trebuie să le dețină solicitantul NU pot fi cumulate 

din cele două specii (de ex: 20 ovine și 30 caprine). Pentru a beneficia de sprijin temporar 

cu caracter excepțional,  în fiecare exploatație cu cod ANSVSA trebuie să existe minim 

50 capete femele adulte la data de 01.07.2020, din fiecare specie în parte respectiv 50 

capete ovine și/sau 50 capete caprine. 

 

       - Fiecare femelă adultă din specia ovine sau caprine pentru care se solicită sprijin 

temporar cu caracter excepțional, trebuie să aibă vârsta de minimum 12 luni la data de 1 

iulie 2020; 
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 Condiții specifice sectorului legume-fructe și cartofi 

- Solicitantul a depus cerere unică de plată în campania 2020, pentru una sau mai multe 

culturi aferente următoarelor coduri de cultură (APIA):  

o 351 (Legume proaspete anuale în câmp) 

o 353 (Tomate) 

o 354 (Castraveți) 

o 251, 253 (Cartofi) 

o 359, 360, 361, 362, 363 (Legume în solarii: tomate, castraveți, ardei, varză, 

vinete)     

o 355, 356, 357, 358 (Legume în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză ) 

o 654 (Caiși și zarzari) 

o 655 (Piersici) 

o 656 (Cireși și vișini) 

o 801 (Zmeur) 

o 802 (Coacăz) 

o 803 (Căpșuni) 

o 804 (Alți arbuști fructiferi) 

o 971 (Teren sub sere și solarii cultivat) 

 

- Solicitantul are o suprafață minimă de 0,1 ha/parcelă legume, fructe cultivate în spații 

protejate (sere şi/sau solarii); 

- Solicitantul are o suprafața minimă de 0,3 ha/parcelă legume cultivate în câmp, fructe 

și cartofi. 

ATENȚIE ! 

Solicitantul poate beneficia de sprijin temporar cu caracter exceptional în sectorul 

legume-fructe și cartofi, atât pentru legume cultivate în câmp, fructe și cartofi cât și 

pentru legume, fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii). 
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Pentru a beneficia de sprijin temporar cu caracter exceptional în sectorul legume-fructe 

și cartofi, solicitantul trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 

ha, în conformitate cu datele înscrise în cererea unică de plată 2020. 

 

8. DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE SPRIJIN TEMPORAR 

CU CARACTER EXCEPȚIONAL – M 21 
 

 Perioada de depunere a cererii de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional  M 

21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost 

afectați în mod deosebit de criza COVID-19 este stabilită prin Ordin al Ministrului Agriculturii 

si Dezvoltarii Rurale. 

 Cererile depuse ulterior perioadei stabilite nu vor fi luate în considerare pentru plată, 

fiind neeligibile. 

 Cererea de solicitare sprijin se poate depune personal / prin reprezentant. 

 În cazul în care, cererea este depusă prin reprezentantul unei persoane fizice, 

reprezentarea în vederea completării şi semnării cererii de solicitare a sprijinului temporar cu 

caracter excepțional, în locul solicitantului, se face în baza unei procuri notariale care trebuie 

să fie însoțiță de o copie BI/CI a reprezentantului. 

 În cazul în care, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, 

reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei 

juridice nu depune personal cererea de plată pentru sprijinul temporar cu caracter excepțional, 

ci prin intermediul unui reprezentant, acesta din urmă va completa cererea de solicitare a 

sprijinului temporar cu caracter excepțional cu denumirea şi CUI/CIF ale persoanei 

juridice/PFA/ÎI/ÎF, cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului 

legal, iar la rubricile din cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional, 

rezervate pentru împuternicit, va completa datele de identificare ale împuternicitului. 

 Cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional aferent sectoarelor 

bovine, ovine, caprine, sectorul legume-fructe și cartofi, însoțită de documentele generale și 

specifice, pot fi depuse la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau format 
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electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare 

pagină a documentului transmis.  

 În situația în care solicitantul sprijinului deține mai multe exploatații de creștere a 

bovinelor/ovinelor/caprinelor, cu coduri ANSVSA  sau exploatații vegetale situate pe raza mai 

multor unități administrativ teritoriale din județe diferite, acesta depune o singură cerere la 

centru județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia își are 

sediul social/domiciliul, sau unde a depus cererea unica de plata pentru anul 2020, după caz. 

 Completarea cererii de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional acordat 

fermierilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 se face potrivit 

Formularului de cerere de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional – M21, 

aferent sectorului pentru care se solicită sprijin, respectiv sectorului zootehnic – bovine și 

ovine/caprine și sectorului vegetal – legume-fructe și cartofi. (Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa 

nr. 3 din prezentul Ghid). 

 În vederea solicitării sprijinului temporar cu caracter excepțional, beneficiarii vor 

completa și depune cererea aferentă fiecărui sector pentru care se solicită plata, însoțită de 

documentele specifice după caz.  

APIA pune la dispoziția fermierilor cereri pretipărite cu datele de identificare din evidențele 

proprii pentru toate cele trei sectoare pentru care se acordă sprijin temporar cu caracter 

excepțional. 

 

ATENȚIE ! 

Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul 

județean / local al APIA, respectiv al municipiului București, unde a depus cererea de 

solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional în termen de 5 zile lucrătoare de 

la emiterea documentului. 
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9. RETRAGEREA CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI 

TEMPORAR CU CARACTER EXCEPȚIONAL 
 

 Beneficiarul poate retrage cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter 

excepțional prin intermediul celor trei formulare aferente fiecărei scheme, respectiv: 

 

 Formularului de retragere a sprijinului temporar cu caracter cu caracter excepțional - 

sector zootehnic – bovine, (Anexa nr. 4); 

 Formularului de retragere a sprijinului temporar cu caracter cu caracter excepțional - 

sector zootehnic – ovine/caprine, (Anexa nr. 5); 

 Formularului de retragere a sprijinului temporar cu caracter cu caracter excepțional - 

sector vegetal – legume-fructe și cartofi, (Anexa nr. 6). 

 

      Prin Formularele de retragere a sprijinului temporar cu caracter excepțional este permisă o 

singură operațiune, respectiv retragerea integrală a cererii de solicitare a sprijinului 

temporar cu caracter excepțional, cu excepția următoarelor situații: 

 beneficiarul a fost notificat asupra neconformităților din cererea de sprijin temporar cu 

caracter excepțional; 

 beneficiarul a fost notificat asupra efectuării controlului la fața locului; 

 în cadrul controalelor pe teren au fost constatate neconformități pentru animale sau 

parcelele agricole pentru care se solicită sprijin 

 

10.  DOCUMENTE GENERALE ȘI SPECIFICE ANEXATE 

CERERILOR DE SOLICITARE A SPRIJINULUI TEMPORAR CU 

CARACTER EXCEPȚIONAL 

 

 Documente generale 

-  coordonatele bancare / trezorerie. 

 

 



 

 
 

  Direcția Plăți Directe – Sector 

Zootehnic 

 

Ghidul solicitanților pentru Măsura 21 – Sprijin 

temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor 

și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de 

criza COVID-19  

 

Cod: GS-DPDSZ-M21 

 
Ediția a I a  

 
Pagina 24 / 54 

 
 

Public 

 

ATENȚIE! 

Copia documentului menționat mai sus trebuie depusă doar dacă aceasta prezintă 

modificări față de documentul depus la cererea unică 2020. 

 

- procură notarială și o copie a CI / BI a reprezentantului (dacă este cazul); 

 

 Documente specifice 

 Sectorul bovine 

- extras din registrul exploatației / animalelor  emis de operatorul Sistemului național de 

identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine 

(taurine+bubaline) deținut la data de 1 iulie 2020, în exploatația / ile cu cod ANSVSA 

înscrisă/e în cerere; 

 

 

 Sectorul ovine și / sau caprine 

- extras din registrul exploatației / animalelor emis de operatorul Sistemului național de 

identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de ovine și / 

sau caprine deținut la data de 1 iulie 2020, în exploatația/ile cu cod ANSVSA înscrisă/e 

în cerere; 

 

ATENŢIE !  

În contextul epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României, în conformitate cu 

prevederile din Fișa Măsurii 21 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat 

fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, 

documentele generale și specifice pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la 

depunerea cererii de solicitare sprijinul temporar cu caracter excepțional – M21, pot fi 

transmise la centrele județene /locale APIA, prin fax, poștă sau format electronic scanat 

prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a 

documentului transmis. 
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11. CONTROLUL LA FAŢA LOCULUI 
 

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi la faţa 

locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate, aprobate prin ordin al 

ministrului agriculturii. 

În cazul în care fermierul, care a depus cerere de solicitare sprijin temporar cu caracter 

excepțional, a fost selectat pentru controlul la fața locului și nu permite efectuarea controlului, 

cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional va fi respinsă de la plată 

conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificări şi completări 

ulterioare. 

În cadrul controlului la fața locului reprezentanții autorității competente vor verifica : 

 Pentru sectorul bovine și ovine/caprine: 

 Animalele care fac obiectul cererii de solicitare (sexul, pașaportul, crotaliile);  

 Existența registrului individual al exploatației (RIE); 

 Exactitatea înregistrarilor în RIE pentru perioada: 01.07.2020- data efectuării 

controlului ; 

 Documentele care au stat la baza înregistrărilor în RIE aferente perioadei 01.07.2020- 

data efectuării controlului (formulare de mișcare, formulare de identificare, etc). 

 Pentru sectorul legume-fructe și cartofi: 

 suprafața aferentă culturii de legume, fructe în spații protejate; legume cultivate în 

câmp, fructe și cartofi pentru care se solicită sprijin. 

 

12. SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE 

 

 În cazul nerespectării de către solicitanți a condițiilor de acordare a Măsurii 21 – Sprijin 

temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod 

deosebit de criza COVID-19, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului 

financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării sprijinului, 
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conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Cererea de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional este respinsă de la plată în 

următoarele situații: 

 Cererea este depusă în afara termenului legal; 

 Nu au fost atașate la cerere toate documentele generale și specifice; 

 Beneficiarul a refuzat controlul la fața locului; 

 În urma controlului administrativ și/sau la fața locului rezultă că beneficiarul nu se 

încadrează în limitele minime/maxime menționate la capitolul 7 din prezentul 

document.  

 

13. EFECTUAREA PLĂȚILOR 
 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, care urmează să fie plătită până la 

30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 

decembrie 2020. 

  

 Cuantumul sprijinului este de maximum 7000 Euro/fermier/exploatație, după cum 

urmează: 

 Sprijinul pentru sectorul bovine/exploatație: 

- între 5 UVM - 10 UVM  - 1000 Euro 

- între 11 UVM - 20 UVM  - 2500 Euro 

- între 21 UVM - 30 UVM  - 3500 Euro 

- între 31 UVM - 40 UVM  - 4750 Euro 

- între 41 UVM - 50 UVM  - 5000 Euro 

- între 51 UVM - 60 UVM  - 6000 Euro 

- între 61 UVM  - 90 UVM  - 7000 Euro 
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ATENȚIE ! 

În cazul în care solicitantul care îndeplinește condițiile  de eligibilitate deține mai mult de 

o exploatație cu cod ANSVSA, sprijinul se acordă pentru efectivul total de bovine deținute 

în exploatația agricolă și nu separate pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA. 

 

 Sprijinul pentru sectorul ovine sau caprine / exploatație : 
 

- între 50 -100 capete  -  500 Euro 

- între 101-200 capete -  800 Euro 

- între 201-300 capete - 1300 Euro 

- între 301-400 capete - 1700 Euro 

- între 401- 500 capete - 2100 Euro 

- peste 500 capete     - 2500 Euro 

ATENȚIE ! 

În cadrul sectorului ovine – caprine,  sprijinul se va acorda cumulat pe speciile ovine și 

caprine. Astfel, în situația în care un solicitant deține, spre exemplu, 50 de capete de ovine 

și 120 de caprine, acesta va beneficia de 800 Euro pentru ovine și caprine. 

 

 Sprijinul pentru sectorul legume, fructe şi cartofi/exploatație: 

 a) legume cultivate în câmp, fructe și cartofi 

- între 0,3 Ha  -  1 Ha  -   700 Euro 

- între 1,01 Ha - 3 Ha  -  1200 Euro 

- între 3,01 Ha - 5 Ha  -  3000 Euro 

- între 5,01 Ha - 10 Ha -  4000  Euro 

- peste 10 Ha         -         5000 Euro 

 b) legume, fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii) 

- între 0,1 Ha  - 0,29 Ha  -     700 Euro 

- între 0,3 Ha – 0,5 Ha   -    1200 Euro 

- între 0,51 Ha – 1 Ha    -    3000 Euro 

- între 1,01 Ha  - 2 Ha    -    4000 Euro 

- peste  2 Ha                   -    5000 Euro 
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ATENȚIE ! 

În cadrul sectorului legume, fructe și cartofi, sprijinul se va acorda cumulat pentru 

codurile de cultură din categoria legume cultivate în câmp, fructe și cartofi și cumulat 

pentru codurile de cultură din categoria legume, fructe cultivate în spații protejate (sere 

și solarii).  

Astfel, un solicitant care deține, spre exemplu, 0,3 ha piersici, 0,5 ha cartofi, 0,2 ha tomate 

în solarii și 0,1 ha castraveți în sere, acesta va beneficia de sprijin după cum urmează: 

-pentru piersici și cartofi (0.8 ha legume cultivate în camp, fructe și cartofi) de 700 euro 

-pentru tomate în solarii și castraveți în sere (0,3 ha legume, fructe cultivate în spații 

protejate) de 1200 euro. 

ATENȚIE ! 

În cazul în care un fermier are o exploataţie mixtă (zootehnic și vegetal sau sector 

zootehnic - specii de animale diferite sau sector vegetal culturi anuale sau perene diferite), 

care se încadrează în aria de eligibiliate, sprijinul poate fi cumulat până la valoarea 

maximă de 7000 Euro/fermier/exploatație. 

Nu pot accesa Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor 

și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, fermierii care au 

accesat  granturi directe acordate în baza cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de 

stat în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. De asemenea, 

fermierii care acceseaza Măsura 21 nu pot accesa alte granturi directe acordate în baza 

cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat în contextul crizei economice generate 

de pandemia COVID 19.  

  

Plățile aferente Măsurii 21 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și 

IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 se efectuează integral 

numai în contul bancar al beneficiarului, declarat la A.P.I.A. în cererea de solicitare sprijin 

temporar cu caracter excepțional, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 

1.306/2013. 
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În cazul în care beneficiarul a solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional pentru 

mai multe sectoare iar valoarea totală de plată depășește suma de 7000 euro, plata se va 

efectua după cum urmează: 

-se plătește integral primul sector pentru care a fost autorizată cererea la plată; 

-restul sumei de plată până la valoarea de maximum 7000 euro va fi repartizată 

următorului sector autorizat la plată. 

 

 

14. DEPISTAREA ŞI RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE 

 

 Art. 63 Plăţi necuvenite şi sancţiuni administrative din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, prevede: 

“(1) Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate sau nu respectă 

angajamentele sau alte obligaţii legate de condiţiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului 

prevăzute de legislaţia agricolă sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau acesta 

se retrage în întregime sau parţial şi, după caz, drepturile la plată aferente menţionate la 

articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 cu modificările și completările ulterioare, 

nu se alocă sau se retrag.” 

Art. 7 (Recuperarea plăţilor necuvenite) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 cu 

modificările și completările ulterioare, prevede: 

„(1) În cazul efectuării unei plăţi necuvenite, beneficiarul rambursează suma respectivă 

împreună cu dobânda aferentă acesteia, dacă este cazul, calculată în conformitate cu alineatul 

(2). 

(2) Dobânzile se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru 

beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare şi care nu poate depăşi 60 de zile, 

şi data rambursării sau a deducerii. 

(3) Obligaţia de rambursare menţionată la alineatul (1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată 

ca urmare a unei erori a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi 

putut fi depistată în mod rezonabil de beneficiar. 
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În cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plăţii în 

cauză, primul paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată 

în termen de 12 luni de la efectuarea plăţii.”  

 

15. Resurse financiare 
 

  Bugetul Măsurii M21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și 

IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 este de 150.000.000 euro, 

alocat din bugetul UE, fondurile fiind alocate prin Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR).  

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)  reprezintă 

contribuţia financiară comunitară pentru sprijinirea dezvoltării rurale, destinată finanţării 

programelor de dezvoltare rurală derulate în conformitate cu legislaţia comunitară. 
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16. ANEXE 
 

 

Anexa nr. 1  

 

 

CERERE DE SOLICITARE SPRIJIN 
 temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine -M21 

 

I. Date de identificare solicitant 
  

  PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF*): 

  01. Nume și prenume PF/ Denumire PJ/ PFA/ ÎÎ/ ÎF 

 

  02. Codul unic identificare (CUI) / Cod fiscal 

(CIF) 
          

03. Numele administratorului/ 

reprezentantului  
04. Prenumele administratorului/ reprezentantului 

  

 05. CNP solicitant/ administrator/ 

reprezentant 
             

06. Codul ţării şi numărul actului 

de identitate (pentru altă cetăţenie) 
             

  07. Tip de organizare 

 

 

 

 

 

 
  08. Cod CAEN     

    

Centrul Judeţean / Local 

APIA…………………. 

Nr. si data cerere 

Modalitate de depunere 

Numele, prenumele și semnătura  

funcţionarului APIA  care primeşte 

cererea 

   Personal           Fax        Poștă            Format 

electronic 

 

 

 

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ……………………………. 

Nr. cerere unică de plată 2020 
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DOMICILIUL PF/ SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF: 

 

 

09. Judeţul/Sectorul   10. Localitatea 

  

11. Satul / Strada    12. Nr.    13. Cod poştal   14.Bl. 15. Sc.   16. 

Ap.        

 17.Telefonul mobil   18. Telefon/Fax 19. E-mail 

   

   

COORDONATE BANCARE: 

 

20. Banca/Trezoreria 21. Sucursala sau agenţia băncii/trezoreriei   

 

 

 

22. Nr. 

cont 

IBAN 

                        

  

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

 

23. Numele 

 

 

24. Prenumele 

  25. CNP               

26. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale  

 

II. Exploataţii cu cod ANSVSA: 

 
1.  

27. Cod 

ANSVSA 
R 0           

28. Judeţ   29. Localitate 

  30.Strada, nr. 

 

2. 

27. Cod 

ANSVSA 
R 0           

28. Judeţ   29. Localitate 

  30.Strada, nr. 
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III. UVM bovine și sume solicitate 
 

Solicit sprijin temporar cu caracter excepțional pentru un număr de ........UVM femele 

adulte din specia bovine, fiecare femelă adultă pentru care solicit sprijin având vârsta de 

minimum 24 luni la data de 1 iulie 2020, în valoare  de..........euro după cum urmează: 

  

 

 
Nr. 

Crt.  

Exploatație 

cu cod 

ANSVSA 

Nr.capete 

femele adulte 

din specia 

bovine solicitate 

Nr. UVM femele 

adulte din specia 

bovine solicitate 

(min 5 UVM) 

Dimesiune 

exploatație 

** 

Codificare în 

funcție de 

dimensiune 

exploatație 

Valoarea sprijinului 

(euro) în funcție de 

dimensiunea 

exploatației*** 

(1) (2) (3) (4)=(3)*coeficient 

conversie UVM* 

(5) (6) (7) 

1 RO1   X X X 

2 RO2   X X X 

.... ......   X X X 

Total X      

* coeficient conversie (UVM) pentru bovine de peste 2 ani =1,0 

** Dimensiunea exploatației = total UVM din toate exploatațiile cu cod ANSVSA 

 ***Sprijinul pentru sectorul bovine/fermier în funcție de numărul total UVM femele adulte 

din specia bovine solicitate va fi : 
Codificare 

în funcție de 

dimensiunea 

exploatației 

Dimensiunea exploatației în funcție 

de UVM 

Valoarea sprijinului în funcție de 

dimensiunea exploatației 

A  între 5 UVM - 10 UVM  1000 Euro 

B între 11 UVM - 20 UVM 2500 Euro 

C între 21 UVM - 30 UVM  3500 Euro 

D între 31 UVM - 40 UVM 4750 Euro 

E între 41 UVM - 50 UVM 5000 Euro 

F între 51 UVM - 60 UVM 6000 Euro 

G între 61 UVM - 90 UVM 7000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  Direcția Plăți Directe – Sector 

Zootehnic 

 

Ghidul solicitanților pentru Măsura 21 – Sprijin 

temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor 

și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de 

criza COVID-19  

 

Cod: GS-DPDSZ-M21 

 
Ediția a I a  

 
Pagina 34 / 54 

 
 

Public 

 

IV. Lista documentelor atașate cererii de sprijin temporar cu caracter 

excepțional în sectorul bovine-M21 

 

 

* în cazul în care prezintă modificări față de documentul depus la cererea unică de plată 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului/ administratorului/ 

reprezentantului legal/ împuternicitului  

 

 

 
Data:.................. 

/…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt

. 

Documente ataşate cererii de solicitare a Măsurii 

21- sectorul bovine: 

DA 

 

 

 

 

NU 

 

 

 

Nu e 

cazul 

Control 

vizual 

Functio

nar 

APIA  

1. 

În caz de reprezentare: procura notarială/delegaţia de 

împuternicire şi copii CI/BI/paşaport titular de cerere 

şi împuternicit  

  

  

2. Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României*     

  3. 

Registrul exploatatiei emis de operatorul Sistemului 

național de identificare și înregistrare a animalelor din 

care rezultă efectivul de femele adulte din specia 

bovină deținut la data de 1 iulie 2020, în exploatațiile 

cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 

 Subsemnatul, ........................................................................, legitimat cu BI/CI 

nr....../seria...................... eliberat de ………….............................la data 

de.................................... și CNP............................................, titular/administrator/reprezentant 

legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii 

individuale/întreprinderii familiale) ....................................................., 

 

Declar că: 

 

1. Am fost informat asupra condițiilor de solicitare și acordare a sprijinului prin Măsura 21 

(M21) – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat femierilor și IMM-urilor care au fost 

afectați în mod deosebit de criza COVID-19. 

2.Am solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional și pentru sectorul ovine-caprine . 

3.Am solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional și pentru sectorul legume-fructe și 

cartofi . 

4. Nu am solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional pentru alt sector din măsura M21 

 

5. Am luat la cunoștință că în cazul în care dețin o exploataţie mixtă (zootehnic și vegetal sau 

sector zootehnic - specii de animale diferite sau sector vegetal culturi anuale sau perene 

diferite), care se încadrează în aria de eligibiliate, sprijinul poate fi cumulat până la valoarea 

maximă de 7000 Euro/fermier/exploataţie mixtă. 

6. Nu am depus cerere de solicitare ajutor de stat în sectorul bovin, în baza O.U.G. nr. 149/2020 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din 

sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.  

7. Am îndeplinit calitatea de fermier activ, la data de 31.12.2019 și am încasat plăți directe 

pentru cererea unică depusă în anul 2019.  

8. Am solicitat pentru prima dată plăți directe în anul 2020 ; 

9. Nu mai dețin femele adulte din specia bovine, înregistrate în RNE la data de 01.07.2020, în 

alte exploatații decât cele declarate la punctul II din cererea de plată pentru sprijinul temporar 

cu caracter excepțional în sectorul bovine - M21.  

10. Am fost informat asupra condițiilor de solicitare și acordare a sprijinului temporar cu 

caracter excepțional - sectorul bovine din cadrul măsurii M21 - Sprijin temporar cu caracter 

excepțional acordat femierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza 

COVID-19. 

11. Dețin minimum 5 UVM femele adulte din specia bovine, pe fiecare exploatație cu cod 

ANSVSA solicitată în cerere, înregistrate în RNE, la data de 01.07.2020; 

12. Dețin maximum 90 UVM femele adulte din specia bovine, în exploatații cu cod ANSVSA, 

înregistrate în RNE, la data de 01.07.2020; 

13. Am beneficiat de granturi directe acordate în baza cadrului temporar pentru măsuri de ajutor 

de stat în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19 în valoare de 

………………  

14. Nu am beneficiat de granturi directe acordate în baza cadrului temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19 . 
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Mă oblig:  

 

1) Să respect condițiile de eligibilitate specifice de, acordare a sprijinul temporar cu caracter 

excepțional în sectorul bovine;  

2) Să depun o singură cerere de plată a sprijinului temporar cu caracter excepțional în sectorul 

bovine acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-

19, pentru bovine cu vârsta de minimum 24 luni la data de 1 iulie 2020, la centrul judeţean/local 

al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, 

pentru toate exploatațiile de creștere a bovinelor cu coduri ANSVSA deținute, pe raza căruia 

am sediul social sau am domiciliul, după caz sau la centrul județean / local unde am depus 

cererea unică de plată pentru anul 2020, indiferent de unitățile administrativ teritoriale pe raza 

cărora sunt situate și înregistrate acestea. 

3. Să prezint la depunerea cererii de plată a sprijinului documentele generale obligatorii și 

specifice pentru sprijinul temporar cu caracter excepțional pentru care solicit plata ; 

4. Să respect legislaţia Uniunii Europene şi naţională în vigoare cu privire la Măsura 21 în 

sectorul bovine; 

 

 

Am luat la cunoștință următoarele : 

 

1. Pentru stabilirea eligibilității cererii de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional, 

instituțiile implicate în gestionarea măsurii pot solicita beneficiarului documente justificative 

suplimentare în orice moment. 

2. Structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de solicitare 

sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine, precum și documentele aflate în 

legătură cu aceasta; 

3. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, datele înscrise în formularul de cerere de 

solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine şi în documentele anexate 

sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. 

4. Nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiţii pentru obţinerea 

plăţilor, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor conform art. 60 din Regulamentul 

(UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

14. În cazul constatării unor nereguli/fraude, instituțiile implicate în gestionarea măsurii vor 

întreprinde, după caz, demersurile legale. 

5. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor pentru sprijinul 

temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine,  precum şi înscrierea cu intenţie în 

formularul cererii a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea, pot atrage, după caz, 

reducerea/excluderea de la plată. 

 

Mă angajez să respect următoarele: 

 

1. Să notific în scris Centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data emiterii documentelor, orice modificări 

privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste 

modificări; 
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2. Să prezint documente suplimentare solicitate de instituțiile implicate în gestionarea cererii 

de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine, în termenele stabilite 

de aceastea. 

3. Sunt de acord ca datele din cererea de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în 

sectorul bovine și 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; 
4. Să permit accesul autorităţilor implicate în gestionarea măsurii, pentru efectuarea controlului 

la faţa locului. În cazul în care refuz efectuarea controlului la fața locului, cererea de solicitare 

sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine va fi respinsă de la plată conform 

art. 59 alin. (7) din Regulamentul UE nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Data,                                                                                                            Numele şi 

prenumele 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

act:2851854%20-1
file:///C:/Users/mvieriu/AppData/Local/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp9963810/00082913.htm
file:///C:/Users/mvieriu/AppData/Local/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp9963810/00052558.htm
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Anexa nr. 2 

 

 

CERERE DE SOLICITARE SPRIJIN   
temporar cu caracter excepțional în sectorul ovine/caprine - M21 

 

I. Date de identificare solicitant 
  

  PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF*): 

  01. Nume și prenume PF /  Denumire PJ/ PFA/ ÎÎ/ ÎF 

 

  02. Codul unic identificare (CUI) / Cod fiscal 

(CIF) 
          

03. Numele administratorului/ 

reprezentantului  
04. Prenumele administratorului/ reprezentantului 

  

 05. CNP solicitant/ administrator/ 

reprezentant 
             

06. Codul ţării şi numărul actului 

de identitate (pentru altă cetăţenie) 
             

  07. Tip de organizare 

 

 

 

 

 

 
  08. Cod CAEN     

      DOMICILIUL PF/ 

SEDIUL SOCIAL 

PJ/PFA/ÎI/ÎF:09. 

Judeţul/Sectorul 

  10. Localitatea 

  

11. Satul / Strada    12. Nr.    13. Cod poştal   14.Bl. 15. Sc.   16. 

Ap.        

Centrul Judeţean / Local 

APIA…………………. 

Nr. si data cerere 

Modalitate de depunere 

Numele, prenumele și semnătura  

funcţionarului APIA  care primeşte 

cererea 

   Personal           Fax        Poștă            Format 

electronic 

 

 

 

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ……………………………. 

Nr. cerere unică de plată 2020 
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 17.Telefonul mobil   18. Telefon/Fax 19. E-mail 

   

   

COORDONATE BANCARE: 

 

20. Banca/Trezoreria 21. Sucursala sau agenţia băncii/trezoreriei   

 

 

 

22. Nr. 

cont 

IBAN 

                        

  

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

 

23. Numele 

 

 

24. Prenumele 

  25. CNP               

26. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale  

 

II. Exploataţii cu cod ANSVSA: 

 
1.  

27. Cod 

ANSVSA 
R 0           

28. Judeţ   29. Localitate 

  30.Strada, nr. 

 

2. 

27. Cod 

ANSVSA 
R 0           

28. Judeţ   29. Localitate 

  30.Strada, nr. 

 

III. Număr capete ovine/caprine și sume solicitate  

 

Solicit sprijin temporar cu caracter excepțional  pentru un număr de ........capete femele 

adulte din specia ovine/caprine, fiecare femelă adultă din specia ovine/caprine pentru care 

solicit sprijin având vârsta de minimum 12 luni la data de 1 iulie 2020, în valoare  

de............euro după cum urmează: 
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Nr. 
Crt.  

Exploatație 

cu cod 

ANSVSA 

Nr. capete femele 

adulte din specia 

ovine sau caprine 

solicitate (minim 50 

capete/exploatație) 

Dimesiune 

exploatație 

*** 

Codificare în 

funcție de 

dimensiune 

exploatație 

Valoarea 

sprijinului (euro) în 

funcție de 

dimensiunea 

exploatației** 

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

1 RO1  X X X 

2 RO2  X X X 

.... ......  X X X 

Total X     

 

***Dimensiunea exploatației = total capete din toate exploatațiile cu cod ANSVSA 

** Sprijinul pentru sectorul ovine/caprine/fermier în funcție de numărul total de capete 

femele adulte din specia ovine sau caprine solicitate va fi : 

 
Codificare 

în funcție de 

dimensiunea 

exploatației 

Dimensiunea exploatației în funcție 

de nr. capete 

Valoarea sprijinului în funcție de 

dimensiunea exploatației 

A  între 50 capete - 100 capete  500 Euro 

B între 101 capete - 200 capete 800 Euro 

C între 201 capete - 300 capete 1300 Euro 

D între 301 capete - 400 capete 1700 Euro 

E între 401 capete - 500 capete 2100 Euro 

F peste 500 capete  2500 Euro 
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IV. Lista documentelor atașate cererii de sprijin temporar cu caracter 

excepțional în sectorul ovine/caprine-M21 

 

 

 
 

* în cazul în care prezintă modificări față de documentul depus la cererea unică de plată 2020 

 

 

 
 

 

 

Semnătura titularului/ administratorului/ 

reprezentantului legal/ împuternicitului  

 

 

 
Data:.................. 

/…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr

. 

Cr

t. 

Documente ataşate cererii de solicitare a 

Măsurii 21- sectorul  ovine/caprine: 

DA 

 

 

 

 

NU 

 

 

 

Nu e 

cazul 

Control 

vizual 

Functio

nar 

APIA  

1. 

În caz de reprezentare: procura notarială/delegaţia 

de împuternicire şi copii CI/BI/paşaport titular de 

cerere şi împuternicit  

  

  

2. Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României*     

  3. 

Registrul exploatatiei emis de operatorul Sistemului 

național de identificare și înregistrare a animalelor 

din care rezultă efectivul de femele adulte din specia 

ovine/caprine deținut la data de 1 iulie 2020, în 

exploatațiile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 Subsemnatul, ........................................................................, legitimat cu BI/CI 

nr....../seria...................... eliberat de ………….............................la data 

de.................................... și CNP............................................, titular/administrator/reprezentant 

legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii 

individuale/întreprinderii familiale) .....................................................,  

 

Declar că: 

 

1. Am fost informat asupra condițiilor de solicitare și acordare a sprijinului prin Măsura M21 

(M21)– Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost 

afectați în mod deosebit de criza COVID-19 . 

2.Am solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional și pentru sectorul bovine . 

3.Am solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional și pentru sectorul legume-fructe și 

cartofi . 

4. Nu am solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional pentru alt sector din măsura M21 

  

5. Am luat la cunoștință că în cazul în care dețin o exploataţie mixtă (zootehnic și vegetal sau 

sector zootehnic - specii de animale diferite sau sector vegetal culturi anuale sau perene 

diferite), care se încadrează în aria de eligibiliate, sprijinul poate fi cumulat până la valoarea 

maximă de 7000 Euro/fermier/exploataţie mixtă. 

6. Am îndeplinit calitatea de fermier activ, la data de 31.12.2019 și am încasat plăți directe 

pentru cererea unică depusă în anul 2019.  

7. Am solicitat pentru prima dată plăți directe în anul 2020  

8. Am fost informat asupra condițiilor de solicitare și acordare a sprijinului temporar cu caracter 

excepțional- sectorul ovine/caprine prin M21-Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat 

femierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19. 

9. Dețin minimum 50 capete ovine femele adulte / 50 capete caprine femele adulte, pe fiecare 

exploatație cu cod ANSVSA declarată în cerere, înregistrate în RNE, la data de 01.07.2020; 

10.Am beneficiat de granturi directe acordate în baza cadrului temporar pentru măsuri de ajutor 

de stat în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19 în valoare de 

……………  

11.Nu am beneficiat de granturi directe acordate în baza cadrului temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19 . 

 

Mă oblig:  

 

1. Să respect condițiile de eligibilitate și specific de acordare privind sprijinul temporar cu 

character exceptional în sectorul ovine/caprine.  

2. Să depun o singură cerere de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional, pentru 

sectorul ovine/caprine, la centrul judetean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru toate exploatațiile de creștere a 

ovinelor/caprinelor cu coduri ANSVSA deținute, pe raza căruia am sediul social sau am 

domiciliul, după caz, sau la centrul județean / local unde am depus cererea unică de plată pentru 
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anul 2020, indiferent de unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora sunt situate și 

înregistrate acestea. 

3. Să prezint la depunerea cererii de plată a sprijinului documentele generale obligatorii și 

specifice pentru sprijinul temporar cu caracter excepțional pentru care solicit plata ; 

4. Să respect legislaţia Uniunii Europene şi naţională în vigoare cu privire la Măsura 21 în 

sectorul ovine/caprine; 

 

 

Am luat la cunoștință următoarele : 

 

1.Pentru stabilirea eligibilității cererii de solicitare sprijin, instituțiile implicate în gestionarea 

măsurii pot solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment. 

2. Structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de solicitare 

sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul ovine/caprine, precum și documentele aflate 

în legătură cu aceasta; 

3.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, datele înscrise în formularul de cerere de 

solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul ovine/caprine şi în documentele 

anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. 

4. Nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiţii pentru obţinerea 

plăţilor, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor conform art. 60 din Regulamentul 

(UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

5. În cazul constatării unor nereguli/fraude, instituțiile implicate în gestionarea măsurii vor 

întreprinde, după caz, demersurile legale. 

6. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor pentru sprijinul 

temporar cu caracter excepțional în sectorul ovine/caprine,  precum şi înscrierea cu intenţie în 

formularul cererii a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea, pot atrage, după caz, 

reducerea/excluderea de la plată. 

 

Mă angajez să respect următoarele: 

 

1. Să notific în scris Centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii documentelor, orice modificări 

privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste 

modificări; 

2. Să prezint documente suplimentare solicitate de instituțiile implicate în gestionarea cererii 

de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul ovine/caprine, în termenele 

stabilite de aceastea. 

3. Sunt de acord ca datele din cererea de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în 

sectorul ovine/caprine și 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 

act:2851854%20-1
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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; 
4. Să permit accesul autorităţilor implicate în gestionarea măsurii, pentru efectuarea controlului 

la faţa locului. În cazul în care refuz efectuarea controlului la fața locului, cererea de solicitare 

sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul ovine/caprine va fi respinsă de la plată 

conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul UE nr. 1306/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Data,                                                                                                        Numele şi prenumele 

                                                                                                                         Semnătura 
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Anexa nr. 3  

 

CERERE DE SOLICITARE SPRIJIN 
temporar cu caracter excepțional în sectorul legume-fructe și cartofi - M21 

 

I. Date de identificare solicitant 
  

  PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF*): 

  01. Nume și prenume PF / Denumire PJ/ PFA/ ÎÎ/ ÎF 

 

  02. Codul unic identificare (CUI) / Cod fiscal 

(CIF) 
          

03. Numele administratorului/ 

reprezentantului  
04. Prenumele administratorului/ reprezentantului 

  

 05. CNP solicitant/ administrator/ 

reprezentant 
             

06. Codul ţării şi numărul actului 

de identitate (pentru altă cetăţenie) 
             

  07. Tip de organizare 

 

 

 

 

 

 
  08. Cod CAEN     

      DOMICILIUL PF/ SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF: 

09. Judeţul/Sectorul   10. Localitatea 

  

11. Satul / Strada    12. Nr.    13. Cod poştal   14.Bl. 15. Sc.   16. 

Ap.        

Centrul Judeţean / Local 

APIA…………………. 

Nr. si data cerere 

Modalitate de depunere 

Numele, prenumele și semnătura  

funcţionarului APIA  care primeşte 

cererea 

   Personal           Fax        Poștă            Format 

electronic 

 

 

 

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ……………………………. 

Nr. cerere unică de plată 2020 
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 17.Telefonul mobil   18. Telefon/Fax 19. E-mail 

   

   

 

COORDONATE BANCARE: 

 

20. Banca/Trezoreria 21. Sucursala sau agenţia băncii/trezoreriei   

 

 

 

22. Nr. 

cont 

IBAN 

                        

  

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

 

23. Numele 

 

 

24. Prenumele 

  25. CNP               

26. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale  

 

II. Suprafețe culturi și sume solicitate 
 

a) Solicit sprijin temporar* cu caracter excepțional, pentru o suprafață de ......... ha legume 

cultivate în câmp, fructe și cartofi , în valoare  de..........euro după cum urmează: 

 
Nr. crt Cod 

cultură* 

Suprafață 

cod cultură 

Suprafață totală  

legume cultivate în 

câmp, fructe și cartofi 

(ha) 

(min 0,3 ha) 

Dimesiune 

exploatație 

** 

Codificare în 

funcție de 

dimensiune 

exploatație** 

Valoarea 

sprijinului (euro) în 

funcție de 

dimensiunea 

exploatației** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1   X X X X 

2   X X X X 

.......   X X X X 

Total     

 

b) Solicit sprijin temporar* cu caracter excepțional, pentru o suprafață de....... ha legume 

cultivate în spații protejate (sere și solarii) , în valoare  de..........euro după cum urmează: 

 
Nr. crt Cod 

cultură* 

Suprafață 

cod cultură 

Suprafață totală 

legume cultivate în 

spații protejate (ha) 

(min 0,1 ha) 

Dimesiune 

exploatație 

** 

Codificare în 

funcție de 

dimensiune 

exploatație** 

Valoarea 

sprijinului (euro) în 

funcție de 

dimensiunea 

exploatației** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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1   X X X X 

2   X X X X 

....   X X X X 

Total     

 

*Cod și denumire cultură: 
Legume cultivate în câmp, fructe și cartofi Legume cultivate în spații protejate (sere și solarii) 

Cod cultură Denumire cultură Cod cultură Denumire cultură 

351 Legume proaspete anuale în câmp 359 Tomate în solarii 

353 Tomate 360 Castraveți în solarii 

354 Castraveți  361 Ardei în solarii 

251/253 Cartofi 362 Varză în solarii 

654 Caiși și zarzări 363 Vinete în solarii 

655 Piersici 355 Tomate în sere 

656 Cireși și Vișini 356 Castraveți în sere 

801 Zmeur 357 Ardei în sere 

802 Coacăz 358 Varză în sere 

803 Căpșuni 971 Teren sub sere și solarii cultivat 

804 Alți arbuști fructiferi   

 

 

**Sprijinul pentru sectorul legume-fructe și cartofi în funcție de suprața totală solicitată: 

a) legume cultivate în câmp, fructe și cartofi : 

 

Codificare în funcție 

de suprafața 

solicitată 

Dimensiune exploatație în funcție de suprafață Valoarea sprijinului în funcție de dimensiunea 

exploatației (euro) 

A Intre 0,3 ha – 1ha 700 

B Intre 1,01 ha – 3 ha 1200 

C Între 3,01 ha – 5 ha 3000 

D Între 5,01 ha – 10 ha 4000 

E Peste 10 ha 5000 

 

b) legume, fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii) : 

Codificare în funcție 

de suprafața 

solicitată 

Dimensiune exploatație în funcție de suprafață Valoarea sprijinului în funcție de dimensiunea 

exploatației (euro) 

A Intre 0,1 ha – 0,29 ha 700 

B Intre 0,3 ha – 0,5 ha 1200 

C Între 0,51 ha – 1 ha 3000 

D Între 1,01 ha – 2 ha 4000 

E Peste 2 ha 5000 
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III. Lista documentelor atașate cererii de sprijin temporar cu caracter 

excepțional pentru sectorul legume-fructe și cartofi - M21  
 

* în cazul în care prezintă modificări față de documentul depus la cererea unică de plată 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului/ administratorului/ reprezentantului legal/ 

împuternicitului  

 

 

Data:.................. 

/…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt

. 

Documente ataşate cererii de solicitare a Măsurii 

21- sectorul   legume-fructe și cartofi: 

DA 

 

 

 

 

NU 

 

 

 

Nu e 

cazul 

Control 

vizual 

Functio

nar 

APIA  

1. 

În caz de reprezentare: procura notarială/delegaţia de 

împuternicire şi copii CI/BI/paşaport titular de cerere 

şi împuternicit 

  

  

2. Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României*     



 

 
 

  Direcția Plăți Directe – Sector 

Zootehnic 

 

Ghidul solicitanților pentru Măsura 21 – Sprijin 

temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor 

și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de 

criza COVID-19  

 

Cod: GS-DPDSZ-M21 

 
Ediția a I a  

 
Pagina 49 / 54 

 
 

Public 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 Subsemnatul, ........................................................................, legitimat cu BI/CI 

nr....../seria...................... eliberat de ………….............................la data 

de.................................... și CNP............................................, titular/administrator/reprezentant 

legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii 

individuale/întreprinderii familiale) .....................................................,  

 

Declar că: 

 

1. Am fost informat asupra condițiilor de solicitare și acordare a sprijinului prin Măsura M21 

(M21) – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat femierilor și IMM-urilor care au fost 

afectați în mod deosebit de criza COVID-19. 

2.Am solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional și pentru sectorul ovine-caprine  

3.Am solicitat sprijin temporar cu caracter excepționalși pentru sectorul bovine  

4. Nu am solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional pentru alt sector din măsura M21 

  

5. Am luat la cunoștință că în cazul în care dețin o exploataţie mixtă (zootehnic și vegetal sau 

sector zootehnic - specii de animale diferite sau sector vegetal culturi anuale sau perene 

diferite), care se încadrează în aria de eligibiliate, sprijinul poate fi cumulat până la valoarea 

maximă de 7000 Euro/fermier/exploataţie mixtă; 

7. Am îndeplinit calitatea de fermier activ, la data de 31.12.2019 și am încasat plăți directe 

pentru cererea unică depusă în anul 2019.  

8. Am solicitat pentru prima dată plăți directe în anul 2020.  

9. Am fost informat asupra condițiilor de solicitare și acordare a sprijinului temporar cu caracter 

excepțional – sectorul legume, fructe și cartofi din cadrul măsurii M21-Sprijin temporar cu 

caracter excepțional acordat femierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de 

criza COVID-19. 

10.Dețin o suprafață minimă de 0,1 ha legume-fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii)

 

11.Dețin o suprafață minimă de 0,3 ha legume-fructe cultivate în camp, fructe și cartofi . 

12. Am beneficiat de granturi directe acordate în baza cadrului temporar pentru măsuri de ajutor 

de stat în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19 în valoare de 

………………  

13. Nu am beneficiat de granturi directe acordate în baza cadrului temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19  

 

Mă oblig : 
 

1. Să depun o singură cerere de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional, pentru 

sectorul legume, fructe și cartofi la centrul judeţean / local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru toate suprafețele cultivate, pe 

raza căruia am sediul social sau am domiciliul, după caz sau la centrul județean / local unde am 

depus cererea unică de plată pentru anul 2020, indiferent de unitățile administrativ teritoriale 

pe raza cărora sunt situate și înregistrate acestea; 
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2. Să respect condiţiile de eligibilitate specifice de acordare a sprijinului temporar cu caracter 

excepțional pentru sectorul legume-fructe și cartofi; 

3. Să prezint la depunerea cererii de plată a sprijinului documentele generale obligatorii pentru 

sprijinul temporar cu caracter excepțional pentru care solicit plata ; 

4. Să respect legislaţia Uniunii Europene şi naţională în vigoare cu privire la Măsura 21 în 

sectorul legume-fructe și cartofi; 

  

Am luat la cunoștință următoarele : 

 

1.Pentru stabilirea eligibilității cererii de solicitare sprijin, instituțiile implicate în gestionarea 

măsurii pot solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment . 

2.Structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de solicitare sprijin 

temporar cu caracter excepțional în sectorul legume, fructe și cartofi, precum și documentele 

aflate în legătură cu aceasta; 

3. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, datele înscrise în formularul de cerere de 

solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul legume, fructe și cartofi şi în 

documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. 

4. Nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiţii pentru obţinerea 

plăţilor, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor conform art. 60 din Regulamentul 

(UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

5. În cazul constatării unor nereguli/fraude, instituțiile implicate în gestionarea măsurii vor 

întreprinde, după caz, demersurile legale. 

6. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor pentru sprijinul 

temporar cu caracter excepțional în sectorul legume, fructe și cartofi,  precum şi înscrierea cu 

intenţie în formularul cererii a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea, pot atrage, 

după caz, reducerea/excluderea de la plată; 

7. Sprijinul temporar cu caracter excepțional în sectorul legume-fructe și cartofi se acordă 

pentru suprafața determinată în urma controalelor administrative și/sau confirmată în urma 

controalelor la fața locului din cererea unică de plată eligibilă pentru anul 2020, pentru codurile 

de cultură din cerere. 

 

Mă angajez să respect următoarele: 

 

1. Să notific în scris Centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii documentelor, orice modificări 

privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste 

modificări; 

2. Să prezint documente suplimentare solicitate de instituțiile implicate în gestionarea cererii 

de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul legume, fructe și cartofi, în 

termenele stabilite de aceasta. 

3. Sunt de acord ca datele din cererea de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în 

sectorul legume, fructe și cartofi și 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 

act:2851854%20-1
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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; 
4. Să permit accesul autorităţilor implicate în gestionarea măsurii, pentru efectuarea controlului 

la faţa locului. În cazul în care refuz efectuarea controlului la fața locului, cererea de solicitare 

sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul legume, fructe și cartofi va fi respinsă de la 

plată conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul UE nr. 1306/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Data,                                                                                                        Numele şi prenumele 

                                                                                                                        Semnătura 
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Anexa nr. 4 – Formular de retragere a sprijinului temporar cu caracter 

excepțional în sectorul bovine 

 

Ştampilă – data primirii la Centrul judeţean/local APIA 

                                                                                                                                                            

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

 

Nume şi Prenume funcţionar APIA: 

Semnătura: 

 

 

Nume şi prenume fermier (PF) 

/Denumire (PJ)/(PFA)/(II)/(IF) 

ID fermier: RO …………………………… 

 

Nr. cerere de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine: 

 

 

 

    Solicit retragerea în integralitate a sprijinului temporar cu caracter exceptional în sectorul 

bovine din cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor și 

IMM-urilor care au afectați în mod deosebit de criza COVID-19. 

 

 

 

 

 

Nume și prenume / Denumire 

solicitant/administrator/reprezentant...........................................................................................

.... 

Semnătură solicitant/administrator/reprezentant ....................................Data 

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

 



 

 
 

  Direcția Plăți Directe – Sector 

Zootehnic 

 

Ghidul solicitanților pentru Măsura 21 – Sprijin 

temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor 

și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de 

criza COVID-19  

 

Cod: GS-DPDSZ-M21 

 
Ediția a I a  
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Anexa nr. 5– Formular de retragere a sprijinului temporar cu caracter 

excepțional în  sectorul ovine/caprine 

 
                     

Ştampilă – data primirii la Centrul judeţean/local APIA 

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

 

Nume şi Prenume funcţionar APIA: 

 

Semnătura: 

 

 

Nume şi prenume fermier (PF) 

/Denumire (PJ)/(PFA)/(II)/(IF) 

ID fermier: RO …………………………… 

 

Nr. cerere de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul 

ovine/caprine: 

 

   
 

     Solicit retragerea în integralitate a sprijinului temporar cu caracter exceptional în sectorul 

ovine/caprine din cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat 

fermierilor și IMM-urilor care au afectați în mod deosebit de criza COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Nume și prenume / Denumire 

solicitant/administrator/reprezentant...........................................................................................

...... 

Semnătură solicitant/administrator/reprezentant.............................Data 

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

 



 

 
 

  Direcția Plăți Directe – Sector 

Zootehnic 

 

Ghidul solicitanților pentru Măsura 21 – Sprijin 

temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor 

și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de 

criza COVID-19  

 

Cod: GS-DPDSZ-M21 

 
Ediția a I a  
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Anexa nr. 6 - Formular de retragere a sprijinului temporar cu caracter 

excepțional în  sectorul legume-fructe și cartofi 

Ştampilă – data primirii la Centrul judeţean/local APIA 

 

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

 

Nume şi Prenume funcţionar APIA: 

 

Semnătura: 
 

 

Nume şi prenume fermier (PF) 

/Denumire (PJ)/(PFA)/(II)/(IF) 

ID fermier: RO …………………………… 

 

Nr. cerere de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul legume-fructe 

și cartofi: 

 

   
 

     Solicit retragerea în integralitate a sprijinului temporar cu caracter exceptional în sectorul 

legume-fructe și cartofi din cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter exceptional 

acordat fermierilor și IMM-urilor care au afectați în mod deosebit de criza COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume și prenume / Denumire 

solicitant/administrator/reprezentant...........................................................................................

...... 

Semnătură solicitant/administrator/reprezentant...................................Data 

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

 


