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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind  acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal  
 

  
Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 
2022, de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole, 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,   
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art. 1- (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă acordarea unor ajutoare de adaptare pe 
baza unei scheme de susținere financiară, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv 
asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli 
angajate cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de 
protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole 
pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care au 
în vedere realizarea obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor,  gestionarea nutrienților și 
aplicarea unor metode de producție favorabile mediului și climei. 

(2) Prezenta schemă respectă prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al 
Comisiei din 23 martie 2022, de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor 
din sectoarele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 96 din 24 martie 
2022.  

(3) Autoritățile competente responsabile cu implementarea schemei sunt Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, 
respectiv centrele județene și locale /al municipiului București . 

 
 Art.2 Grantul financiar reprezintă suma care se acordă pentru susținerea unor cheltuieli 

angajate în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022 pentru achiziția de resurse materiale 
respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare 
în anul 2022 activităților pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi 
și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin.  

Art. 3 - (1) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli 
care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații 
viticole pe rod cu struguri pentru vin, potrivit cererii unice de plată 2022, de minim 0,1 ha 
inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața declarată în cererea unică de plată 
2022 este mai mare de 200 ha și achiziționează resursele materiale necesare. 
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(2) Cheltuielile în legătură cu plățile menționate de prezenta schemă se efectuează până la 
data de 30 septembrie 2022.  
 

Art. 4-(1) În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 
a)  resurse materiale -  produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau 
motorină;  
b) beneficiarii schemei - producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau persoane juridice și/sau 
grupuri de producători sau organizaţii de producători și/sau  persoane fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv 
universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de 
statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare 
fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, testarea noilor soiuri pentru 
introducerea în cultură, precum şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau 
transfer de tehnologie, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul Unic de 
Identificare, alte evidenţe funciare, care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau 
cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin , individual sau în 
forme de asociere conform legislaţiei în vigoare.  
 

Art.5 Beneficiarii prezentei scheme trebuie să îndeplinească următoarele condiții de 
eligibilitate cumulative: 
a) să solicite ajutorul excepțional prevăzut de prezenta hotărâre; 
b) să fie înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea 
unică de plată 2022 cu suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști 
fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile 
menționate în anexa nr. 1; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha 
inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv chiar dacă suprafețele declarate în cererea unică de plată 
2022 sunt mai mari de 200 ha;  
c) să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente 
fiscale respectiv factura, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului 
respectiv nume și prenume/denumire, în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022. 
d) să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în anul 
de cerere 2023. 
 

Art. 6 - (1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 5, 
depun/transmit la centrele locale / județene APIA, respectiv al municipiului București unde au 
depus cererea unică de plată 2022, o cerere de solicitare a ajutorului excepțional, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente: 
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a) copie a documentelor justificative de achiziție de la furnizori a resurselor materiale necesare, 
respectiv produse fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor, după caz, emise în 
perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022; 
b) copie document coordonate bancare în condițiile în care coordonatele bancare sunt diferite 
față de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de 
identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022 
rămân valabile și pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta hotărâre, dacă nu au 
fost modificări față de acestea. 
 (2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/transmit în perioada 16 august 
2022 – 29 august 2022. 

(3) Cererea de solicitare a ajutorului, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), poate 
fi transmisă la centrele locale / județene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti şi prin fax sau 
poştă sau în format electronic prin e-mail; 

(4) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma 
“conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către  beneficiar. 

 
Art. 7-(1) Dovada menținerii suprafaței aferentă culturilor care beneficiază de ajutor 

excepțional, potrivit art. 5 lit. d) se realizează de către beneficiari prin depunerea cererii unice la 
APIA în anul de cerere 2023, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în 
registrul agricol, precum și a cazurilor de forță majoră. 

(2) Succesiunile, contractele de vânzare  potrivit alin. (1) se realizează cu condiția 
preluării obligației de menținere a suprafeței care a beneficiat de ajutor excepțional și a depunerii 
documentelor aferente acestei acțiuni la centrele locale/județene ale APIA împreuună cu cererea 
unica de plata aferentă anului 2023. 

 
Art. 8 - (1) Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de  

176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu 
prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.   

(2) Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 
126.150,673 mii lei, echivalentul sumei de 25.490,649 mii euro stabilit în conformitate cu 
prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel: 
a) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3425 mii euro, finanțare externă 
nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467; 
b) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3425 mii euro, de la bugetul de stat în 
conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita 
prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu 
această destinaţie. 

 (3) Suma care se acordă beneficiarilor este obținută din înmulțirea grantului financiar 
unitar prevăzut la alin. (1), exprimat în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe 
rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea 
unică de plată 2022 de minim 0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața 
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declarată este mai mare de 200 ha, exprimată în hectare și nu poate depăși valoarea maximă de 
173.211,50 lei / beneficiar, respectiv echivalentul sumei de 35.000 euro / beneficiar.   

(4) Dacă suma de plată stabilită conform alin. (3) este mai mare decât valoarea totală a 
documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achiziționate, se aprobă suma 
reprezentând valoarea totală a documentelor justificative. 

(5) În situația în care valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele 
materiale achiziționate este mai mare decât suma de plată stabilită potrivit alin. (3), se aprobă 
suma stabilită potrivit alin. (3). 

(6) În cazul în care suma totală de plată care se acordă tuturor beneficiarilor determinată 
conform alin. (3)-(5) depășește resursele financiare totale prevăzute la alin. (2), suma cuvenită 
fiecărui beneficiar se reduce proporțional. 

(7) În cazul în care resursele financiare totale prevăzute la alin. (2) depășesc suma totală 
de plată care se acordă tuturor beneficiarilor determinată conform alin. (3) - (5), diferența rămasă 
se distribuie proporțional tuturor beneficiarilor cu respectarea prevederilor alin. (3). 

 Art. 9 Centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică 
beneficiarii care au depus/transmis o cerere de solicitare a ajutorului, cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 5 și documentele justificative prevăzute la art. 6, iar 
nerespectarea acestora atrage după sine neeligibilitatea solicitantului la acordarea ajutorului 
excepțional. 

Art. 10 În termen de zece zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la art. 6 alin. 
(2), Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică, stabilesc sumele şi 
beneficiarii, întocmesc şi transmit la APIA Central situaţia centralizatoare cu beneficiarii eligibili 
şi sumele aferente ajutorului excepțional acordat  producătorilor agricoli care au achiziționat 
resurse materiale necesare  în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

 
Art. 11–(1) În termen de cinci zile lucrătoare de le primirea centralizatoarelor prevăzute 

la art. 10, APIA Central  întocmeşte şi transmite la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri 
europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, situaţia centralizatoare cu 
sumele aferente ajutorului acordat  producătorilor agricoli care au achiziționat resurse materiale 
necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 

 (2) După primirea situaţiei centralizatoare, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri 
europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului 
Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare însoţită de situaţia centralizatoare 
cu sumele aferente ajutorului acordat  producătorilor agricoli care au achiziționat resurse 
materiale necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. 

 (3) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor 
bugetare, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare APIA central, care la rândul său 
repartizează credite bugetare centrelor județene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele 
cuvenite. 
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(4) Centrele județene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, virează sumele cuvenite 
în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare. 

 
Art. 12 – (1) În cazul în care, după efectuarea de către structurile APIA a controalelor 

administrative, se constată nerespectarea condițiilor prevăzute la art.5 și art.7 beneficiarii 
schemei sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului. 

(2) În considerarea prevederilor alin. (1), dacă suma plătită este mai mare decât suma 
rezultată eligibilă după efectuarea controalelor, diferența dintre acestea reprezintă sprijin 
necuvenit și se recuperează cu aplicarea prevederilor legale, iar suma rezultată eligibilă după 
efectuarea controalelor se compară cu valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru 
resursele materiale achiziționate, caz în care se aplică prevederile art. 8 alin. (4) din prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 13 Recuperarea sumelor prevăzute la art. 12, se realizează potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 15  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PRIM – MINISTRU 

NICOLAE – IONEL  CIUCĂ 

https://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gmzdenzygi/legea-nr-142-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sa?d=2022-07-20
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Anexa nr. 1 

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

(model) 

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

  

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

  

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)   
Nr. cerere unică de plată C2022   

 

DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT  

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 

Nume persoană fizică   Prenume 

 

 

  

  

  
  CNP               
 Denumire formă de asociere simplă 
Cod ţară şi nr.act identitate (altă cetăţenie) 

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF: 

  PJ/PFA/ ÎÎ/ ÎF 
  

  Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)           
  Nume reprezentant  Prenume reprezentant 

  
  CNP reprezentant PJ/ titular PFA/II/IF              
 Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie) 

   Tip de organizare  

 

 

       
SEDIUL SOCIAL  

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

 Oraş/comună                                                                                                     

 

Sat 

 

 

   
Strada   Nr.     Cod  poştal     Bl.  Sc.   Ap.  
      

 Telefon mobil          Telefon/Fax          E-mail  
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În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, se 
completează câmpurile de mai jos:  
COORDONATE BANCARE:                    

 Banca   Filiala 
 

 

 
 Nr. cont IBAN  
                         

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

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

 
Specificare  Cod Suprafață 

declarată 
conform 

cererii unice 
de plată 2022 

Grant 
financiar 

unitar 
( lei/ha) 

Valoare 
maxima 
ajutor 

financiar 
(lei) 

Valoare 
ajutor 

solicitat, 
cf art.8 

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

CAISI SI ZARZARI      654; 6547  X X X 
CASTANI 701  X X X 
CIRESI SI VISINI 656; 6567  X X X 
COACAZ 802  X X X 
DUZI 658  X X X 
GUTUI 657  X X X 
HAMEI 750; 7507  X X X 
MERI 651; 6517  X X X 
NUCI SI ALUNI 702  X X X 
PERI  652  X X X 
PIERSICI 655  X X X 
PRUNI            653; 6537  X X X 
ZMEUR 801  X X X 
ALTI  ARBUSTI  FRUCTIFERI 
( catina, afin, etc) 804 

 X X X 

ALTI POMI FRUCTIFERI 659  X X X 
VII  CU  STRUGURI PENTRU VIN 961  X X X 
VII CU SOIURI HIBRIDE 
INTERSPECIFICE PENTRU VIN 964 

 X X X 

VII FINANŢATE PRIN 
PROGRAMUL RESTRUCTURARE / 
RECONVERSIE 965 

 X X X 

TOTAL-    875   

Nume  

  

 

 Prenume 

   CNP               
 Nr. și data împuternicirii / procurii 
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Nr. 
crt. Documente ataşate cererii DA NU DA NU Nu este cazul 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. copie a documentelor justificative achiziție resurse 

materiale : nr/data document, tipul, conținut, valoare 
|_| |_| |_| |_| |_| 

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

 
Semnătura solicitantului / administratorului 
/reprezentantului legal/ împuternicitului 

 
Ştampila 
(dacă este cazul) 

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

Notă:  
-Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse. 
-Coloanele (2) și (3) se completează de către beneficiar. 
-Coloanele (4), (5) și (6) se completează de către funcţionarul APIA care a preluat cererea. 
Semnătura funcţionarului APIA care a preluat cererea ....................... 

Declaraţii şi angajamente 

Subsemnatul, ...................., CNP/CUI ..........., reprezentant legal al .................. (denumirea persoanei juridice sau 
persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) , declar următoarele: 

Am luat cunoştinţă de: 

- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului, pe care mă angajez să le respect; 
- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative 
suplimentare în orice moment; 
-reducerea proporțională a sumei cuvenite în situația depășirii resurselor financiare totale precum și de faptul că 
în situația unor diferențe rămase acestea se distribuie proporțional tuturor beneficiarilor; 
Drept care declar şi mă angajez la următoarele: 
- declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect 
valabile; 
-declar că datele din documentele depuse corespund/nu corespund  cu datele  declarate în cererea unică de plată/ 
situația în care depun următoarele documente:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
-mă oblig să mențin suprafața aferentă culturilor pentru care am beneficiat de ajutor excepțional și în anul de 
cerere 2023; 
- mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui control efectuat 
de către instituțiile abilitate; 
- mă oblig să restitui ajutorul de stat încasat, în situația constatării de către APIA că este ajutor necuvenit;; 
- sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării 
plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, 
precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
-cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu 
modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate 
sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. 
Semnătura Ştampila (după caz) Data ................... 
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Anexa nr. 2 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură    
Centrul judeţean .....................     
Operator de date cu caracter personal: 9596 
Nr. de înregistrare ..................                                                                                
Data .................                                                                

 
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 

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

 (model) 
                                                                                                         Bun de plată  

pentru suma de …………lei 
Director executiv,                                                                                                                                                                     

……….(semnătura) 
 
Nr.
crt. 

Nume, 
Prenume/
Denumire 

CNP /CUI Specificare  Cod Suprafață 
(ha) 

Grant 
financiar 

unitar 
( lei/ha) 

Valoare 
ajutor 

financiar 
(lei) 

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

CAISI SI ZARZARI      
654; 
6547 

   

CASTANI 701    

CIRESI SI VISINI 
656; 
6567 

   

COACAZ 802    
DUZI 658    
GUTUI 657    

HAMEI 
750; 
7507 

   

MERI 
651; 
6517 

   

NUCI SI ALUNI 702    
PERI  652    
PIERSICI 655    

PRUNI            
653; 
6537 

   

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

   

ALTI POMI 
FRUCTIFERI 659 

   

VII  CU  STRUGURI 
PENTRU VIN 961 
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VII CU SOIURI 
HIBRIDE 
INTERSPECIFICE 
PENTRU VIN 964 

   

VII FINANŢATE PRIN 
PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE / 
RECONVERSIE 965 

   

TOTAL    X  
2.. …………. …………….. 

CAISI SI ZARZARI      
654; 
6547 

   

CASTANI 701    

CIRESI SI VISINI 
656; 
6567 

   

COACAZ 802    
DUZI 658    
GUTUI 657    

HAMEI 
750; 
7507 

   

MERI 
651; 
6517 

   

NUCI SI ALUNI 702    
PERI  652    
PIERSICI 655    

PRUNI            
653; 
6537 

   

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

   

ALTI POMI 
FRUCTIFERI 659 

   

VII  CU  STRUGURI 
PENTRU VIN 961 

   

VII CU SOIURI 
HIBRIDE 
INTERSPECIFICE 
PENTRU VIN 964 

   

VII FINANŢATE PRIN 
PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE / 
RECONVERSIE 965 

   

TOTAL    X  
..... ............ ................. ............................. .......... ...........  ............ 
Total general județ .............  ............ 
Certificat din punct de vedere al legalității, realității și regularității 
Director executiv adjunct .........................(semnătura) 
Şef serviciu,.........................(semnătura) 
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Anexa nr. 3 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 

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

 (model) 
 

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

Nr. 
crt. Judeţul Nr. de beneficiari Valoarea ajutorului financiar 

(lei) 
1 Alba     
2 Arad     
3 Argeş     
4 Bacău     
5 Bihor     
6 Bistriţa-Năsăud     
7 Botoşani     
8 Braşov     
9 Brăila     
10 Buzău     
11 Caraş-Severin     
12 Călăraşi     
13 Cluj     
14 Constanţa     
15 Covasna     
16 Dâmboviţa     
17 Dolj     
18 Galaţi     
19 Giurgiu     
20 Gorj     
21 Harghita     
22 Hunedoara     
23 Ialomiţa     
24 Iaşi     
25 Ilfov     
26 Maramureş     
27 Mehedinţi     
28 Mureş     
29 Neamţ     
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30 Olt     
31 Prahova     
32 Satu Mare     
33 Sălaj     
34 Sibiu     
35 Suceava     
36 Teleorman     
37 Timiş     
38 Tulcea     
39 Vaslui     
40 Vâlcea     
41 Vrancea     
42 Bucureşti     

Total general:   
 

Director General, 

.............................. 
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Anexa nr. 4 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene 

 

Se aprobă, 

Ordonator principal de credite 

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 
cu sumele aferente ajutorului de stat acordat  producătorilor agricoli  care au achiziționat resurse 

materiale necesare în anul 2022 
 (model) 

Nr. 
crt. Judeţul Nr. de beneficiari 

Valoarea ajutorului de stat 
cuvenit 

(lei) 
1 Alba     
2 Arad     
3 Argeş     
4 Bacău     
5 Bihor     
6 Bistriţa-Năsăud     
7 Botoşani     
8 Braşov     
9 Brăila     
10 Buzău     
11 Caraş-Severin     
12 Călăraşi     
13 Cluj     
14 Constanţa     
15 Covasna     
16 Dâmboviţa     
17 Dolj     
18 Galaţi     
19 Giurgiu     
20 Gorj     
21 Harghita     
22 Hunedoara     
23 Ialomiţa     
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24 Iaşi     
25 Ilfov     
26 Maramureş     
27 Mehedinţi     
28 Mureş     
29 Neamţ     
30 Olt     
31 Prahova     
32 Satu Mare     
33 Sălaj     
34 Sibiu     
35 Suceava     
36 Teleorman     
37 Timiş     
38 Tulcea     
39 Vaslui     
40 Vâlcea     
41 Vrancea     
42 Bucureşti     

Total general:   
 

                            Director General, 

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