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APIA primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate
Programul pentru susținerea producției de plante aromatice anul 2021
Noutăți pentru producătorii din sectorul vitivinicol
CarnexpoGrill 2021
Târg de produse apicole și produse certificate produs montan “DULCE CA MIEREA”
Prezentare de proiecte de soluții tehnice avansate - robotică și platforme IT în domeniul agriculturii
Workshop în sectorul agro-alimentar și al turismului, în teritoriul GAL Ceahlău
Workshop APIA primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției

de legume în spații protejate
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, informează
potențialii beneficiari că primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații
protejate pentru anul 2021, până cel târziu la data de 20 iulie 2021, inclusiv.
Culturile pentru care se acordă ajutor de minimis sunt:
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- Ardei gras și/sau ardei lung;
- Castraveți;
- Tomate;
- Vinete.
Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis
este de 150.000.000 lei, echivalentul a maximum
30.785.000 euro, la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.
Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele
obligatorii, se depun personal sau se transmit prin
mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul
județean/local/al municipiului București unde solicitantul
a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde
are domiciliul/sediul social sau în cadrul unității
administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea
mai mare, până la 20 iulie 2021, inclusiv.
Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro și se
acordă în lei beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de
eligibilitate, numai pentru o singură cultură în anul de
cerere și numai pentru o suprafață de 1000 mp.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă
unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi
suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare,
în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul
depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două
exerciţii financiare precedente.
Documente atașate cererii de înscriere în program:
a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului
legal daca cererea este depusă prin reprezentant
legal/imputernicit;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31
decembrie 2021;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al
asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) dovada unui cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverinţa în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafaţa
de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă
asupra terenului în cauză.
Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis:
a) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare
atribuit de către APIA;
b) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de H.G nr. 651/2021;
c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras
și/sau ardei lung, castraveți, tomate, vinete;
d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială
se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;
f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor completat, începând cu data
înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
g) să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative, în funcție de forma de
organizare.
Producțiile minime:
1. în sere:
- 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
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- 5000 kg/1000 mp pentru castraveți;
- 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
- 3000 kg/1000 mp pentru vinete;
2. în solarii:
- 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
- 3000 kg/1000 mp pentru castraveți;
- 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
- 2000 kg/1000 mp pentru vinete;
Pentru obţinerea sprijinului, fermierii au obligaţia
să depună documentele justificative până la data
de 3 decembrie 2021. Valorificarea producției se
realizează în perioada 02 noiembrie - 02
decembrie 2021.
Dovada valorificării producției de legume în spații
protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila din
carnetul de comercializare.
Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii privind susținerea producției de legume în spații protejate
pentru anul 2021, Ghidul solicitantului, modelul cererii - tip și legislația, se regăsesc pe site-ul APIA,
www.apia.org.ro.

Programul pentru susținerea producției de plante aromatice anul 2021
Până la data de 30 iunie 2021, Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, prin APIA, primește cereri de
înscriere în Programul pentru susținerea producției de
plante aromatice anul 2021.
Schema de ajutor de minimis se aplică pentru
următoarele plante aromatice:
- Busuioc;
- Cimbru;
- Coriandru;
- Fenicul;
- Muștar.
Plafonul total alocat acestei scheme de minimis este
6.000.000 lei, echivalent a 1.231.400 euro, la un curs
de 4.8725 lei/euro.
Valoarea/suprafață a ajutorului de minimis este de :
 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha
pentru busuioc;
 3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha
pentru cimbru;
 100 euro/ha pentru coriandru;



200 euro/ha pentru fenicul;
150 euro/ha pentru muștar.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice, nu poate depăşi
suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul
depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Producțiile minime:
- 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc;
- 4000 kg plantă proaspătă/0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru;
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- 800 kg sămânță/ha pentru coriandru;
- 650 kg sămânță/ha pentru fenicul;
- 950 kg sămânță/ha pentru muștar.
Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun până la data de 30 iunie 2021,
inclusiv. Termenul limită de depunere a documentelor justificative care atestă obținerea producției este 15
octombrie 2021.

Noutăți pentru producătorii din sectorul vitivinicol
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale
a
emis
Ordinul
care
reglementează condițiile de punere în
aplicare a măsurii de recoltare înainte de
coacere, eligibilă pentru finanțare în
cadrul Programului național de sprijin în
sectorul viniviticol 2019-2023.
Operațiunea de recoltare înainte de
coacere se referă la înlăturarea totală a
ciorchinilor înainte de ajungerea lor la
maturitate, din întreaga exploatație sau
de pe o parte a acesteia, cu condiția ca
recoltarea înainte de coacere să se
realizeze pe parcele întregi.
Recoltarea înainte de coacere se
realizează manual, termenul limită
pentru realizarea operațiunilor fiind 21
iulie 2021.
Suprafaţa parcelelor pentru care se acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în considerare
pentru calcularea limitelor de randament stabilite în specificaţiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine
protejată sau cu indicaţie geografică protejată.
Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de recoltare înainte de coacere, solicitanții trebuie să
depună până la data de 25 iunie 2021, la Centrele județene şi al Municipiului București ale APIA, o cerere de
plată, însoțită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant
legal/împuternicit;
b) împuternicire/procură notarială în situația în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant
legal/împuternicit;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al
asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor
juridice;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) copie a declarației de recoltă aferentă ultimei campanii viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) copie a autorizației de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată,
indicație geografică sau varietale, obținută pentru anul 2021. Important: în situația în care un producător aplică
recoltarea înainte de coacere în plantațiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale căror suprafețe sunt situate
în județe diferite, acesta formulează și depune cereri de plată la Centrele APIA în a căror rază de competență
administrativă sunt situate plantațiile viticole pentru care se solicită sprijin.
În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
a) să aibă înscrisă în Registrul plantațiilor viticole suprafața de viță-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri
pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere;
b) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere, să fie autorizată în anul
2021 pentru producerea de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie
geografică sau varietale;
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c) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită sprijin a fost declarată la APIA pe declarația de
suprafață aferentă cererii unice de sprijin, Campania 2021;
d) să aibă depusă, potrivit prevederilor legale în vigoare, declarația de recoltă menționată la art. 33 din
Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul
2020;
e) suprafața minimă a parcelei viticole pentru care poate solicită sprijin este de 0,1 ha, iar suprafața minimă a
exploatației care face obiectul cererii unice de plată în Campania 2021 este de 1 ha;
f) suprafața maximă pentru care se poate solicita sprijin este de 50 ha, indiferent de numărul cererilor de plată
depuse.
Cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea înainte de coacere este de:
a) 5.840 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine
controlată;
b) 5.548 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu indicație geografică;
c) 4.906 lei/ ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri varietale.
Valoarea sprijinului financiar cuvenit beneficiarului se stabilește în funcție de suprafața reală măsurată, după
punerea în aplicare a operațiunii de recoltare înainte de coacere, în limita suprafeței notificate.
Sprijinul va fi acordat beneficiarilor declarați „eligibili” până la data de 15 octombrie 2021.

CarnexpoGrill 2021
CARNEXPO GRILL, cel mai mare eveniment din industria
cărnii la nivel național, s-a desfășurat în perioada 10 - 11 iunie
2021, la Teleac, în județul Alba, fiind invitate echipele
naționale de bucătari ale României, specialiști din sectorul de
carne și preparate din carne, reprezentanți de seamă din
segmentul HORECA și retail, atât din țară, cât și din străinătate.
La standul Agenției Naționale a Zonei Montane am avut parte
de vizita domnului Adrian Oros, ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale, a domnului Robert Chioveanu, președintele
ANSVSA, unde s-au purtat discuții cu producătorii din zona
montană prezenți la eveniment.
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Prin gama variată de produse expuse, dar mai ales cu ajutorul acestor oameni care iubesc ceea ce fac, am reușit
să aducem bogația muntelui mai aproape de noi toți. Mulțumim organizatorilor Carnexpo Grill 2021 pentru
ajutorul acordat Agenției Naționale a Zonei Montane în activitatea de promovare a produsului montan!
Printre producătorii prezenți la eveniment, s-au numărat:
Dry Fruits Transilvania – fructe uscate;
Cămara Moțului – dulcețuri, siropuri, diverse conserve;
Mirdatod Ibăneşti – brânzeturi:
Cooperativa Csengo - Szépvízi – brânzeturi;
Florin Dragomir - Telemea de Sibiu – brânzeturi;
Bio Culture – tomate;
Bunătăți uscate – fructe uscate, condiment;
Mihai Grama – produse apicole;
Cămara de la Munte – siropuri, dulcețuri.
Cu siguranță aromele produselor din zona montană, prezente în standul pus la dispoziție de către organizatori au
completat cu mult succes preparatele din carne. Nu o spunem noi, o spune numărul mare de vizitatori care au
gustat din brânzeturi, roșii, fructe uscate, nuci, miere, dulcețuri și s-au reîntors pentru a aprofunda gustul unic al
produselor montane!

Târg de produse apicole și produse certificate produs montan
“DULCE CA MIEREA”
În data de 12 iunie 2021, Agenția Naționala a Zonei
Montane, prin Oficiul de Dezvoltare Montană Nehoiu,
reprezentat de domnul Enăchescu Dobrin-Eugeniu,
împreuna cu organizația „Aluniș Art Center” a organizat,
în satul Aluniș, comuna Colți, din județul Buzău, primul
târg al producătorilor montani autorizați cu mențiunea de
calitate produs montan.
Scopul organizării acestui eveniment a fost promovarea
și sprijinirea micilor producători din zona montană care
au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate
produs montan, cât și a artizanilor locali, prin crearea și
promovarea unui spațiu de întâlnire cu publicul larg.
La târg, au fost prezenți producatori din județele Buzău,
Vrancea și Covasna:
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1. BOGZOIU NECULAI PFA – produse apicole;
2. GHEORGHE N. I. NICU PFA – miere;
3. HAGIU VALERIAN PFA – fructe uscate;
4. ALBU J. CRISTINEL I.F. – miere;
5. MOLDOVEANU TEODOR IULIAN – miere;
6. RADU ION PFA – miere;
7. DOBRE I. ALIN CONSTANTIN PFA – miere;
8. ZAINESCU MARIA PETRONELA I.F. – miere;
9. PF MARTON GHEORGHE – brânzeturi;
10. LABUNT LIVIU – brânzeturi;
membri ai Asociației Meșterilor Populari și Artiștilor din
Buzău:
PICTURĂ: Aura Cosma, Marian Nica, Marian Neagu,
Adi Bogdan, Maura Maria;
ARTA
DECORATIVĂ,
MODELAJ:
Nicoleta
Ungureanu;
SCULPTURA ÎN LEMN: Petru Tofan, Aurel Cojanu;
TAPISERIE POPULARĂ ȘI ARTISTICĂ: Aurelia
Lazăr, Camelia Stricker, Gabriela Pavel;
CUSĂTURI POPULARE - Mariana Trif;
ÎMPLETITURI, MACRAME: Anda Andrei, Minodora
Florea;
PODOABE POPULARE ȚESUTE - Rodica Bălan.
Mulțumim participanților, tuturor celor implicați în
realizarea și buna desfășurare a evenimentului!

Prezentare de proiecte de soluții tehnice avansate - robotică și platforme IT în
domeniul agriculturii
Ca urmare a invitației primite din partea Agritech
Hackathon, vineri, 11 iunie 2021, Agenția Națională
a Zonei Montane a fost prezentă prin reprezentantul
Oficiului de Dezvoltare Montană Runcu, domnul
Laurențiu Roșu, la întâlnirea de la ”Casa Timiș”, din
localitatea Bucov, județul Prahova.
Evenimentul a fost organizat în scopul prezentării
proiectelor de soluții tehnice avansate - robotică și
platforme IT în domeniul agriculturii.
Au participat sponsori ai concursului de idei, care au
prezentat implicarea lor în domeniul agriculturii,
soluții de digitalizare, platforme folosite în
agricultura europeană, dar și proiecte dezvoltate
pentru țara noastră.
Echipele participante la concurs au prezentat
proiecte, precum:
1. Aeroponix - sistem de crescut plante cu rădăcina în aer (sistem aeroponic);
2. Cybeplanter - sistem autonom de plantat copaci;
3. FunAstra Solution - sistem de automatizare a unei sere;
4. Liceul Palas Constanța - sistem inteligent de identificare și tratare cu aplicabilitate în agricultura de precizie soluție de analiză de imagini pentru reducerea suprautilizării pesticidelor în agricultură;
5. Softvet - platformă de conectare între crescătorii de animale și medicii veterinari;
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6. SolExpert - dispozitiv portabil a nutrienților din sol și crearea unui plan de fertilizare automat pentru creșterea
producției.

Workshop în sectorul agro-alimentar și al turismului, în teritoriul GAL Ceahlău
În data de 11 iunie 2021, la inițiativa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și a Centrului de Dezvoltare
Montană Bicaz din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane, la primăria orașului Bicaz a avut loc un workshop
care a abordat teme din sectorul agro-alimentar și al turismului, în teritoriul GAL Ceahlău.

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice locale din localitățile Bicaz, Tarcău și Dămuc,
reprezentanți ai GAL Ceahlău, Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și ai Agenției Naționale a Zonei
Montane.
În cadrul întâlnirii a fost prezentat conceptul Proiectului H2020 TeRRItoria ,,Cercetare responsabilă și Inovare la
nivel teritorial prin implicarea actorilor locali de Cercetare & Inovare”, s-au realizat analizele SWOT și a
principalelor direcții de acțiune din cadrul strategiilor de dezvoltare locală, unul din elementele relevante fiind
valorificarea resurselor din zonă, prin înființarea de Puncte Gastronomice Locale și camere de primire în cadrul
fermelor țărănești, precum și valorificarea superioară a produselor agroalimentare atestate pe mențiunea de
calitate „produs montan”. A fost foarte apreciată implicarea Agenției Naționale a Zonei Montane în realizarea
cursurilor de formare profesională destinate persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale.
În urma întâlnirii s-au stabilit liniile de cooperare privind proiectele care se vor realiza pentru zona montană din
teritoriul GAL Ceahlău, urmând organizarea de noi sesiuni de lucru pentru continuarea abordării acestor tematici,
prin implicarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și a Agenției Naționale a Zonei Montane.

