B. Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat
pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii
genetice a raselor de animale, este însoţită de următoarele
documente:
a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform
legislaţiei în vigoare;
b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de
determinare a calităţii genetice a raselor de animale,
eliberată de ANZ;
c) lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii
beneficiare ale serviciilor de determinare a calităţii genetice
a raselor de animale, avizată de ANZ, care va cuprinde:
denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz,
codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderiila
APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între
prestator și beneficiar, rasa şi numărul de animale care fac
obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri,
iar în cazul întreprinderilor noi se va menţiona "întreprindere
nou-înfiinţată";
d) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic
şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a
raselor de animale sau adeverinţă eliberată de ANZ, în
cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului
genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la
realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora
pentru serviciile prevăzute la Art. 7, alin. (3),H.G. 1179/2014
cu modificările și completările ulterioare, pentru anul de
aplicare, avizată de ANZ.
Pentru a beneficia de ajutorul de stat
în sectorul creșterii animalelor,
solicitanţii trebuie să încheie
cu beneficiarii cărora le prestează
serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1)
lit. a) şi b) contracte care să cuprindă
specia, rasa şi numărul de animale,
serviciile prestate şi tariful acestora,
ce se păstrează de către solicitant şi
sunt puse la dispoziţia
persoanelor din cadrul ANZ care
efectuează inspecţia de stat în zootehnie.
Cererea de plată
A.1. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de
întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei,
completată de solicitanți se poate depune lunar/ trimestrial,
conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele
judeţene ale APIA respectiv al municipiului Bucureşti, în
termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/

trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţită de
următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au
efectuat serviciile:
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate
pentru realizarea obiectivelor prevăzute în progra-mele de
ameliorare și/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru
serviciile prevăzute la Art. 7, alin. (2), H.G. 1179/ 2014 cu
modificările și completările ulterioare, în luna pentru care se
solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate
activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi
perioada facturată;
d) copia certificatului de producător/copia atestatului de
producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la
depunerea primei cereri de plată.
A.2. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de
determinare a calităţii genetice a raselor de animale,
completată de solicitanți, se poate depune lunar/trimestrial,
conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele
judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în
termen de 20 zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţită de
următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au
efectuat serviciile:
a) memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea
obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau
conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru
serviciile prevăzute la Art. 7, alin. (3),H.G. 1179/2014 cu
modificările și completările ulterioare, în luna pentru care se
solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate
activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi
perioada facturată;
d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii
ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de
intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat;
e) copia certificatului de producător/copia atestatului de
producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la
depunerea primei cereri de plată.
În cazul în care solicitanţii primesc sprijin şi din surse
comunitare pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, iar prin
cumulare se depăşeşte intensitatea prevăzută, din valoarea
ajutorului cuvenit se deduce suma primită din surse
comunitare.
În cazul în care există situaţii conform celor prevăzute mai sus,
solicitanţii ajutorului de stat completează o declaraţie pe
propria răspundere la care anexează documentele
doveditoare.
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Schema de ajutor de stat pentru creșterea animalelor
se aplică în perioada 2015 - 2020, pentru speciile
taurine, bubaline, porcine, ecvine, ovine şi caprine și
se acordă de la bugetul de stat, prin Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale MADR.
Obiectivul schemei constă în acoperirea costurilor
administrative aferente întocmirii şi menţinerii
registrului genealogic și costurile aferente testelor
pentru determinarea calităţii genetice sau a
randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia
controalelor efectuate de proprietarul şeptelului sau
controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.
Ajutoarele de stat sunt furnizate sub formă de servicii
subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor
mici şi mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale şi
familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor
fizice care deţin certificat de producător/atestat de
producător, după caz, precum şi persoanelor juridice
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei
agricole.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI MODALITĂŢI
DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau
organizaţii de crescători care prestează serviciile în
domeniul producţiei de produse agricole şi care
îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt persoane juridice conform legislaţiei în
vigoare;
b) sunt acreditaţi de Agenţia Naţională pentru
Zootehnie ANZ pentru întocmirea şi menţinerea
registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau
pentru determinarea calităţii genetice a raselor de
animale;
c) efectuează serviciile prevăzute la lit. b), în
conformitate cu prevederile legale;
d) realizează parametrii tehnici ai programului de
ameliorare sau conservare a rasei pentru care solicită
sprijinul financiar.
Valoarea ajutorului de stat pentru efectuarea
serviciilor de ameliorare a raselor de animale este:
• de până la 100% din costurile administrative
aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice;
• de până la 70% din costurile aferente testelor
efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru
determinarea calităţii genetice sau a randamentului
genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor
efectuate de proprietarul şeptelului şi a controalelor de
rutină cu privire la calitatea laptelui.
Categoriile de cheltuieli eligibile necesare
acoperirii costurilor administrative aferente
întocmirii şi menţinerii registrului genealogic sunt:
a) colectarea şi gestionarea datelor privind animalele,
respectiv originea animalului, data naşterii, data
însămânţării, data ieşirii din efectiv şi cauza acesteia,
evaluarea animalelor de către expert, actualizarea şi
prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea şi
menţinerea registrelor genealogice;
b) activităţile administrative care au legătură cu
înregistrarea datelor relevante privind animalele în
registrele genealogice;
c) actualizarea software-urilor pentru gestionarea

d) publicarea informaţiilor cu privire la registrele
genealogice şi a datelor din registrele genealogice;
e) alte activităţi conexe întocmirii şi menţinerii
registrului genealogic.
Categoriile de cheltuieli eligibile necesare pentru
costurile aferente testelor pentru determinarea
calităţii genetice sau a randamentului genetic al
şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de
proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu
privire la calitatea laptelui sunt:
a) efectuarea testelor sau a controalelor;
b) activităţi conexe colectării şi evaluării datelor
obţinute din testele şi controalele respective care
vizează evaluarea genetică a animalelor pentru
punerea în aplicare a unor tehnici avansate de
reproducere şi pentru menţinerea diversităţii genetice;
c) alte activităţi conexe serviciilor de determinare a
calităţii genetice sau a randamentului genetic al
şeptelului.

1. Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de
animal/an, pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului
genealogic,este de maximum:
a) 30 lei pentru rasele de animale din speciile
taurine, bubaline şi ecvine;
b) 10 lei pentru rasele de animale din speciile
ovine, caprine şi porcine.
2. Valoarea ajutorului de stat, pentru costurile
aferente testelor efectuate pentru determinarea
calităţii genetice sau a randamentului genetic al
şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de
proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină
cu privire la calitatea laptelui, este de maximum:
a) 80 lei, în cazul controlului performanţelor producţiei de lapte, şi 20 lei, în cazul controlului
producţiei de carne, pentru rasele de animale din
speciile taurine şi bubaline;
b) 15 lei în cazul controlului performanţelor
producţiei de lapte, 5 lei în cazul producţiei de
carne, 3 lei în cazul producţiilor de lână, pentru

rasele cu lână fină şi 4 lei în cazul producţiei de
pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine şi
caprine;
c) 10 lei în cazul controlului performanţelor de producţie la rasele de animale din specia porcine.
TERMENE DE DEPUNERE
Cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de
stat completate de către solicitanţi, avizate de către
ANZ, se depun în perioada 01 - 15 decembrie a anului
precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat,
la centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului
Bucureşti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al
solicitantului (prestatorul serviciilor).
A. Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de
stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi
menţinere a registrului genealogic al rasei, este
însoţită de următoarele documente:
a) dovada că solicitantul este persoană juridică,
conform legislaţiei în vigoare;
b) acreditarea solicitantului pentru întocmirea şi
menţinerea registrului genealogic al rasei pentru care
solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ;
c) lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și
mijlocii beneficiare ale serviciilor de întocmire şi
menţinere a registrului genealogic al rasei, avizată de
ANZ, care va cuprinde: denumirea beneficiarului,
adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN,
numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA,
numărul contractului de prestări servicii încheiat între
prestator și beneficiar, rasa şi numărul de animale
care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra
de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va
menţiona "întreprindere nou-înfiinţată";
d) copia contractului între deţinătorul registrului
genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a
calităţii genetice a raselor de animale, în cazul în care
acesta este altul decât deţinătorul registrului
genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la
realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora
pentru serviciile prevăzute la Art. 7, alin. (2), H.G.
1179/2014 cu modificările și completările ulterioare,
pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.

