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COMUNICAT DE PRESA 
3 forme noi de sprijin pentru sustinerea activitatii fermierilor fn anul 2022, 

fn contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

Agentia de Plati ~i lnterventie pentru Agricultura - Centrul judetean Arad informeaza 
potentialii beneficiari ca pana la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de 
solicitare pentru urmatoarele scheme de ajutor de stat, respectiv: 

• Schema de ajutor de stat pentru susiinerea activitaiii crescatorilor din 
sectorul bovin; 

• Schema de ajutor de stat pentru sus~inerea activitaiii crescatorilor din 
sectorul suin; 

• Schema de ajutor de stat pentru susiinerea activita~ii crescatorilor din 
sectorul avicol. 

Valoarea totala maxima a schemei de ajutor de stat, la nivel national, este de 
453.899 mii lei ~i se asigura de la bugetul de stat, 'in limita prevederilor bugetare 
aprobate Ministerului Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale pe anul 2022 ~i este repartizata 
astfel: 

a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
c) 116.000 mii lei pentru sectorul avicol. 

Cererile de solicitare a ajutorului de stat ~i documentele justificative se vor 
depune 'in funqie de tipul de ajutor de stat, astfel: 

a) In cazul ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul 
bovin cererile se vor depune la Centrul judetean APIA Arad sau la centrele locale 
arondate pe raza carora au sediul social sau 'i~i au domiciliul sau unde au depus 
cererea unica de plata 'in anul 2021. 

b) In cazul ajutorului de stat pentru susiinerea activitaiii crescatorilor din sectorul 
suin cererile se depun la Centrul judetean APIA Arad. 

c) In cazul ajutorului de stat pentru sus\inerea activitatii crescatorilor din sectorul 
avicol cererile se depun la Centrul judetean APIA Arad. 

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot transmite si prin po~ta, cu 
condiiia asumarii prin semnatura de catre beneficiar /reprezentant legal pe fiecare 
pagina a documentului transmis. 



\Ja\oarea tota\a a ajutoru\ui ce poate fi acordata pentru fiecare beneficiar nu 
depa~e~te ech,va\entul 'in lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de 
Banca Nat,onala a Romaniei, valabil la data intrarii 1n vigoare a Ordonan~ei de , 

Urgen\a nr. 51 /2022. 

Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 30 iunie 2022. 

Nu se acorda plati ulterior datei de 30 iunie 2022 daca se constata ca acestea nu au 
putut fi efectuate dintr-o cauza imputabila beneficiarului, respectiv nedeclararea 
unui cont valid la APIA. 

lnformatiile privind beneficiarii, conditiile de eligibilitate, documentele ce 1nsotesc 
cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum ~i Ghidurile solicitantului se 
regasesc publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro , accesand urmatorul link: 
Ajutoare pentru sustinerea activitatilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / 
ovine - caprine / legume-fructe, cartofi ~i vitivinicol 1n contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19 - APIA. 

Legisla~ie: 

OUG nr. 51 /2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea 
activita~ii crescatorilor din sectoarele bovine, suine ~i avicol 1n contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19. 

APIA, mereu alaturi de fermieri! 
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