Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema
decuplată de producţie, specia bovine, poate fi cedat pe
baza unei declaraţii notariale, în aceeași exploataţie cu cod
ANSVSA, proprietarului acesteia, în urma schimbării formei
de organizare (cu excepția Persoană Fizică - Persoană
Fizică Autorizată)/ donării / vânzării / comodatului /
închirierii exploatației cu cod ANSVSA.
Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema
decuplată de producţie, specia bovine, poate fi moștenit în
aceeași exploataţie cu cod ANSVSA de către proprietarul
acesteia în baza documentelor notariale de moștenire a
dreptului la primă obținut de către persoana decedată, cu
condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate.
Documentele necesare acordării primei
Cererea este însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de
identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul
registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală,
după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele
de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de
identitate/paşaport;
b) dovada deţinerii unui cont bancar activ;
c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană
fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii
unice de plată în numele său ori pentru a-l reprezenta în
relaţia cu APIA;
d) copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în
sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă
2014 - 2015 precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau
vândute direct, în cazul fermierilor nou înregistraţi în
sistemul de administrare a cotelor de lapte sau care nu au
depus cereri în anii 2013 sau 2014 sau 2015.
e) pentru fermierii neînregistrați în sistemul de administrare
a cotelor de lapte, care au solicitat ajutor național tranzitoriu
pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte,
documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată și
care atestă livrarea/vânzarea a minimum 3 tone lapte este
unul din următoarele, după caz:
i) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător,
valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de
pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru
producătorul care efectuează livrarea de lapte;
ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol pentru producătorul
persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui;
iii) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia
de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui
comercializat pentru producătorul care efectuează

vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte,
indiferent de forma de organizare juridică;
iv) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a
laptelui pentru PFA, II, IF şi SC.
f) copia de pe paşaportul fiecărui animal/copie de pe
documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz,
pentru care se solicită ajutor național tranzitoriu pentru
schema decuplată de producţie în sectorul carne, în cazul
exploataţiilor nou înfiinţate şi/sau pentru care nu s-a
solicitat/beneficiat de primă în anii 2013 sau 2014 sau 2015;
g) document notarial de cedare drept obținut în anii 2013
sau 2014 sau 2015 pentru solicitanții ajutorului național
tranzitoriu schema decuplată de producție în sectorul carne
care solicită sprijin pentru animalele purtătoare de primă
provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de
primă într-o explotație înființată ulterior datei de referinţă
pentru care a fost stabilit dreptul.
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TERMENE DE DEPUNERE
Pentru anul de cerere 2016: 10 iunie 2016 - data limită de
depunere a cererii fără penalizări, 05 iulie 2016 - data limită
de depunere a cererii cu o reducere de 1% pentru fiecare zi
lucrătoare, a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă
cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 10
iunie 2016 inclusiv.
După 05 iulie 2016 cererea de plată este considerată
inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor
sau sprijin, în conformitate cu prevederile Art. 13 din Reg.
delegat (UE) nr. 640/2014.
LEGISLAŢIE
º Reg.(UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17.12.2013 de stabilire a unor norme privind
plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul Politicii Agricole Comune şi de abrogare a Reg. (CE)
nr. 637/2008 al Consiliului şi a R(CE) nr.73/2009 al
Consiliului R(CE) nr.1307/2013.
º Ordinul MADR 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 nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți
care se aplica în agricultura în perioada 2015 - 2020 și
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole (...)
º OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care
se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru
modificarea Art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu
modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau
juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de
producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.
Schemele de plată pentru bovine:
a) schemă decuplată de producție în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producție în sectorul carne.
Ajutoarele naționale tranzitorii - specia bovine, se acordă o
singură dată pe an producătorilor agricoli înscrişi în
evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de
eligibilitate.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
Ajutorul național tranzitoriu pentru schema decuplată de
producţie în sectorul lapte se acordă producătorilor agricoli
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Pentru fermierii înregistrați în Sistemul de administrare a
cotelor de lapte până în anul de cotă 2012-2013, inclusiv:
a) la data solicitării ajutorului naţional tranzitoriu,
exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin
un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu
legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine,
ovine, caprine şi/sau suine;
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de
minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă 2012 2013;
c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a
cotelor de lapte în anul de cotă 2014 - 2015.
Pentru fermierii nou înregistrați în Sistemul de administrare
a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014:
a) la data solicitării ajutorului național tranzitoriu,
exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin
un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu
legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine,
ovine, caprine şi/sau suine;
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de
minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă 20132014;
c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a
cotelor de lapte în anul de cotă 2014 - 2015.
Pentru fermierii nou înregistrați în Sistemul de administrare
a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015:
a) la data solicitării ajutorului național tranzitoriu,
exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin
un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu
legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine,
ovine, caprine şi/sau suine;
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de
minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă 20142015.
Ajutorul naţional tranzitoriu se acordă pe cantitatea de lapte
produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în
sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă
de referință.
Începând cu anul de cerere 2016, ajutorul național
tranzitoriu se acordă şi fermierilor crescători de bovine,
neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte

până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) la data solicitării ajutorului național tranzitoriu,
exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin
un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu
legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine,
ovine, caprine şi/sau suine;
b) solicitantul să fi comercializat (livrat şi/sau vândut direct)
o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de
referinţă 1 aprilie 2015-29 februarie 2016 inclusiv.
Ajutorul național tranzitoriu se acordă
pe cantitatea de lapte comercializată
(livrată şi/sau vândută direct)
în perioada de referință
1 aprilie 2015 - 29 februarie 2016 inclusiv.
Ajutorul naţional tranzitoriu pentru schema decuplată de
producţie în sectorul carne se acordă producătorilor
agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Pentru exploatațiile de bovine înființate până la data de
31.01.2013 inclusiv:
a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de
minimum 16 luni la data de referinţă 31 ianuarie 2013,
înregistrate în RNE;
b) la data solicitării primei, exploataţia să fie înregistrată în
RNE în care există cel puţin un animal identificat şi
înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară
în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada
01.02.2013 - 17.04.2014, ajutorul național tranzitoriu se
acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de
minimum 16 luni la data de 17.04.2014 înre-gistrate în RNE;
b) la data solicitării primei, exploataţia să fie înregistrată în

RNE în care există cel puţin un animal identificat şi
înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară
în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada
18.04.2014 – 31.03.2015, ANTZ se acordă producătorilor
agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) deţin un efectiv minimum de 3 capete bovine cu vârsta de
minimum 16 luni la data de 31.03.2015 înregistrate în RNE;
b) la data solicitării ANTZ exploataţia să fie înregistrată în
RNE în care există cel puţin un animal identificat şi
înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară
în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada
01.04.2015 - 29.02.2016, ajutorul național tranzitoriu se
acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de
minimum 16 luni la data de 29.02.2016 înregistrate în RNE;
b) la data solicitării primei, exploataţia să fie înregistrată în
RNE în care există cel puţin un animal identificat şi
înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară
în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
Ajutorul național tranzitoriu schema decuplată
de producție în sectorul carne, se acordă
pentru un efectiv de minim 3 capete bovine
cu vârsta de minim 16 luni,
la care se adaugă şi tineretul bovin
mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni,
existent în exploataţie la data de referinţă.
Cedarea/moștenirea dreptului la primă pentru Ajutorul
național tranzitoriu pentru schema decuplată de
producţie în sectorul carne:
Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru
schema decuplată de producţie, specia bovine, poate fi
cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte persoane,
în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru
care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării
integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia
respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate.
Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru
schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul
carne, poate fi moștenit în altă exploataţie cu cod ANSVSA,
înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit
dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor
purtătoare de primă și în baza documentelor notariale de
moștenire a dreptului la primă obținut de către persoana
decedată, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de
eligibilitate.

