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EVOLUŢIA MODIFICĂRILOR MANUALULUI

Versiune

Data
aprobării

Numele prenumele
şi funcţia
persoanelor care
au elaborat
versiunea

Justificarea elaborării /
modificărilor
- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului din 19 ianuarie 2009 de
stabilire a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru
agricultori în cadrul politicii agricole
comune şi de instituire a anumitor
sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.
378/2007
şi
de
abrogare
a
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;

Mariana RUSU
1.0

2014
- consilier superior

- Regulament (CE) Nr. 1122*) din 30
noiembrie 2009 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte
ecocondiţionalitatea,
modularea
şi
sistemul integrat de administrare şi
control în cadrul schemelor de ajutor
direct pentru agricultori prevăzute de
regulamentul respectiv, precum şi de
aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului în ceea ce
priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul
schemei de ajutoare prevăzute pentru
sectorul vitivinicol cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul (CE) NR. 21/2004 al
Consiliului din 17 decembrie 2003 de
stabilire a unui sistem de identificare şi
de înregistrare a animalelor din speciile
ovină şi caprină şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a
-
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Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8);
- Hotărârea Guvernului nr. 298/2014
privind schema de ajutor specific acordat
producătorilor de lapte şi de carne de vită
şi producătorilor de lapte şi de carne de
ovine/caprine, din zonele defavorizate;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014 pentru
aprobarea modului de implementare, a
condiţiilor specifice, a criteriilor de
eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a
modelului de cerere pentru acordarea
ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul
zootehnic
la
speciile
bovine
şi
ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice
pentru producătorii de lapte şi de carne
de vită şi producătorii de lapte şi de
carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate, în anul 2014 cu modificările
şi completările ulterioare.
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1. DEFINIŢII


activitate agricolă – producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole,

inclusiv recoltarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale, în scopuri agricole sau
menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. 2(c) din
Regulamentul CE nr. 73/2009 al Consiliului;


adeverinţă – document emis, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar

cu drept de liberă practică împuternicit, prin care se atestă că ovinele/caprinele pentru
care se solicită ajutor sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere,
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi


agricultor - persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau

juridice a cărei/cărui exploataţie se află pe teritoriul Comunităţii şi care desfăşoară o
activitate agricolă, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului;


ajutor national tranzitoriu (denumit în continuare ANT) - se acorda

producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateaza
animale de productie, identificate si înregistrate în sistemul national;


ajutor specific - ajutorul menţionat la art. 68 din Regulamentul CE nr. 73/2009;



animal eligibil - orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru

acordarea unui ajutor, potrivit prevederilor art.2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/ 2009
al Consiliului;


animal cu nereguli – orice animal solicitat în cerere şi inexistent în registrul

naţional al exploataţiilor la controlul administrativ şi/sau la controlul la faţa locului;


bivoliţa de lapte - femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată până

la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în
Registrul naţional al exploataţiilor;
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crotalie – marca autorizaţă de autoritatea competentă, aplicată la o ureche,

alcătuită dintr-un material care nu se deteriorează şi care nu se poate falsifica, poate fi
uşor citită pe toată durata vieţii animalului şi proiectată astfel încât să rămână fixată de
animal fără a-i provoca dureri, potrivit prevederilor Regulamentului CE nr. 21/2004 al
Consiliului enumerate în anexă, secţiunea A punctul 4;


bovină: un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus

bubalus, şi bizoni - bison bison;


anul de cotă 2012-2013: perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2012 şi 31

martie 2013


anul de cotă 2013-2014: perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2013 şi 31

martie 2014


Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

(denumită în continuare A.N.S.V.S.A.): autoritatea naţională care reglementează,
coordonează şi controlează implementarea sistemului privind identificarea şi
înregistrarea animalelor în România;


cotă: cantitatea de lapte şi produse din lapte pe care un producător de lapte o

poate livra sau comercializa într-un an de cotă fără a-i fi impusă o taxă.


Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (denumită în

continuare DSVSA): serviciile publice descentralizate, subordonate tehnic şi
administrativ Autorităţii Naţionale Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;


livrare: orice livrare de lapte, cu excepţia oricărui alt produs lactat, de către un

producător către un cumpărător, indiferent dacă transportul este asigurat de
producător, de cumpărător, de întreprinderea care tratează sau prelucrează aceste
produse sau de către un terţ;


paşaport –document oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din

specia bovină, inclusiv bubaline şi bizoni;


producători agricoli: persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi

exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional
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proprietar de animale: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau
persoanele juridice care au în proprietate animale;


Registrul Naţional al Exploataţiilor, denumit în continuare RNE: colecţia de

date în format electronic, care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii
din România;


Registrul Unic de Identificare (denumit în continuare RUI): Registrul unic de

identificare al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


Sistemul cotei de lapte: este gestionat şi administrat de către Agenţia de Plăţi şi

Intervenţie pentru Agricultură – Direcţia Măsuri de Piaţă – Compartimentul Administrare Cotă
Lapte



Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (denumit în

continuare SNIIA): totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor
utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor;


vânzare directă: orice vânzare sau cesiune de lapte de la producător direct către

consumator, precum şi orice vânzare sau cesiune a altor produse lactate efectuată de un
producător.



deţinător de animale - persoană ce are în posesie permanentă animale, în

calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie sau are în posesie
temporară animale în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a
încredinţat îngrijirea lor, această categorie include, fără a se limita la conducătorii
grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale,
precum şi administratorii exploataţiilor comerciale, de tip târguri sau expoziţii de
animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi abator
orice persoană fizică sau juridică care răspunde de animale permanent sau temporar ,
inclusiv pe durata transportului sau la piaţă;


exploataţie cu cod atribuit de către Autoritatea Naţională Sanitară

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA - orice unitate, construcţie
sau, în cazul unei exploataţii în spaţiu deschis, orice loc în care sunt deţinute, crescute
ori manipulate animalele, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004
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al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de
înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi
64/432/CEE sau potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al
Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de
identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a
produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
820/97 al Consiliului;


femele ovine/caprine - femele din speciile ovine/caprine care au vârsta de

minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;


Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat

finanţării măsurilor de piaţa, restiţuirilor la export, plaţi directe către fermieri, conform
Regulamentului CE nr. 1290/2005 al Consiliului.


Întreprindere individuală (ÎI) - întreprinderea economică, fără personalitate

juridică, organizată de un întreprinzător persoanã fizică;


Întreprindere familială

(ÎF) - întreprinderea economică, fără personalitate

juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;


neregulă – orice nerespectare a reglementărilor relevante privind acordarea

ajutorului în cauză;


ovine/caprine – femele din speciile ovine/caprine care au vârsta de minimum 1

an la data de 31 august a anului de solicitare;


perioadă de reţinere - perioada în care un animal care face obiectul unei cereri

de ajutor trebuie reţinut în exploataţie potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE)
nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului;


persoană fizică autorizată (PFA) - persoană fizicã autorizată să desfăşoare

orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de
muncă.


Registrul individual al exploataţiei - registrul ţinut de deţinătorii de animale în

conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004, si

în conformitate cu
9

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 1.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind ajutoarele naţionale
tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi
ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru
producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii Pagina: 10 /72
de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate
Cod: DMS – GSANTASZD

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

potrivit prevederilor art.2 din

Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului;


sumă necuvenită - plata nedatorată, astfel cum este prevăzută la art. 1.341 -

1.344 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
acordată unui beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din
fonduri europene şi/sau din fonduri publice aferente acestora.


Sistem Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit SNIIA,

- totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru
identificarea şi înregistrarea animalelor;


taur din rasă de carne - masculul din specia taurine necastrat;



taurine din rasa de carne - taurinele din rasele cuprinse în lista întocmită de

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K.
Constantinescu" şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;


vacă de lapte - femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la

termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în
Registrul naţional al exploataţiilor;


vacă din rasă de carne - femela din specia taurine din rase de carne care a

fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un
produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;


vacă metisă cu rasă de carne - femela din specia taurine care a fătat cel puţin

o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs
înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, obţinută din încrucişarea cu un taur din
rasă de carne;


verificări încrucişate - controale administrative cu scopul detectării neregulilor

privind datele declarate de beneficiar faţă de condiţiile de eligibilitate. Controalele
încrucişate au ca scop evitarea acordării aceluiaşi tip de ajutor de mai multe ori pentru
aceeaşi exploataţie şi pentru a preveni cumularea necuvenită de ajutoare în cadrul
schemelor de sprijin;
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zonă defavorizată - zone cu specificităţi ale condiţiilor de sol sau climă, care

prezintă limitări naturale ale productivităţii agricole.

2. ABREVIERI
A.P.I.A. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
A.N.S.V.S.A. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor
ANT - ajutoare naţionale tranzitorii
F.E.A.D.R. - Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Î.I.- Întreprindere individuală
Î.F. - Întreprindere familială
M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
P.F.A. - Persoană fizică autorizată
P.J. - Persoana juridică
RUI - Registrul unic de identificare al APIA
R.N.E. - Registrul Naţional al Exploataţiilor
SNIIA - Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor

3. CADRUL LEGISLATIV
a) LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de
instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
Regulamentelor CE nr. 1290/2005, CE nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 si de abrogare a
Regulamentului CE nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
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- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în
ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare
şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de
regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al
Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare
prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (CE) nr. 1.121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în
ceea ce priveşte schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din
regulamentul respectiv cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de
stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină
şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor
92/102/CEE şi 64/432/CEE;
- Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru
anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a
Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale
Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în
anul 2014, în temeiul HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în
subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

b) LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
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- Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor care
devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de
politica agricolă comună (PAC);
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, versiunea
consolidată decembrie 2012;
- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor,
caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulteriore;
- Legea nr. 139/2007 privind aprobarea O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în
agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011

pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi
identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru agricultori în România cu modificările şi complet[rile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 174/2013 privind

aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru masurile 211 “Sprijin pentru zona montană
defavorizată”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi 214
„Plaţi pentru agromediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013,
precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe
suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013;
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-

Ordinul

M.A.D.R.

nr.

1096/10.10.2013

privind

aprobarea

structurii

organizatorice şi a statului de funcţii ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură;
- Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat
producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de
ovine/caprine, din zonele defavorizate;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în
agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a
condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului
de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la
speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi
de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate, în anul 2014 cu modificările şi completările ulterioare.

4. BENEFICIARI
A) Beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul
zootehnic (ANT)
Beneficiarii privind ajutoarele naţionale tranzitorii sunt persoane fizice sau
juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi
înregistrate în sistemul naţional.

B) Beneficiarii ajutorului specific comunitar
14
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Beneficiarii privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi
de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate beneficiază de ajutor specific în funcţie de efectivul de animale
deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii:
a) vaci de lapte;
b) bivoliţe de lapte;
c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase
de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne
şi/sau metişi cu rase de carne;
d) femele ovine/caprine.
Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice, denumiţi în
continuare beneficiari, având exploataţii cu cod primit de la Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, localizate în zonele defavorizate
din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul naţional de dezvoltare rurală
2007–2013, beneficiază de ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice
zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de
efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie sunt:
-

persoane fizice;

-

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
persoane juridice.

5. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GHIDULUI
15
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Scopul ghidului este de a informa posibilii beneficiari cu privire la:

Schemele de sprijin acordate
A) Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, denumite în
continuare ANT, pentru speciile bovine şi ovine/caprine, următoarele scheme:
a) schemă decuplată de producţie în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producţie în sectorul carne;
c) schemă cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine.
B) Ajutor specific comunitar acordat producătorilor de lapte şi de carne de
vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate,
funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii:
a) vaci de lapte;
b) bivoliţe de lapte;
c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din
rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din
rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;
d) femele ovine/caprine.
Tipurile de sprijin financiar - Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le
îndeplinească în vederea obţinerii sprijinului financiar - Termenele ce trebuie
respectate de beneficiari pentru obţinerea sprijinului financiar - Prezentarea
informaţiilor şi a formularelor necesare pe pagina web a APIA: www.apia.org.ro.

Obiectivele ghidului
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Respectarea prevederilor legale, a procedurii privind completarea şi depunerea
cererilor, respectarea obligaţiilor şi angajamentelor luate prin semnarea cererii şi
reducerile/excluderile

pe care le pot suporta beneficiarii în cazul nerespectării

acestora.

6. SURSA DE FINANŢARE
A)

Ajutoarele

naţionale

tranzitorii

în

sectorul

zootehnic,

acordate

crescătorilor de animale din speciile bovine şi ovine/caprine reprezintă un sprijin
financiar acordat temporar de la bugetul naţional..
B) Ajutoarele specifice acordate producătorilor de lapte şi de carne de vită şi
producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate,
reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă şi se
asigură din sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din
veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului,
conform legilor bugetare anuale.

Plafoane alocate si cuantum :
A. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului
Agriculturii

şi

Dezvoltării

Rurale

situaţiile

centralizatoare

cu

efectivele

de

animale/cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, în vederea stabilirii
cuantumului ajutoarelor după cum urmează:
a) pentru schemele decuplate de producţie în sectorul carne şi lapte până la data de
15 octombrie 2014;
b) pentru schema cuplată de producţie, specia ovine/caprine până la data de 1
decembrie 2014.

B. pentru ajutoare specifice:
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Pentru schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi
producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aprobă, până la data de 1 februarie 2015,
situaţiile centralizatoare cu numărul total de capete elgibile şi calculează cuantumul în
conformitate cu art.3 din Hotărârea Guvernului nr.298/2014 privind schema de ajutor
specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi
de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate.
a) 22.447.205 euro, pentru categoria vaci de lapte;
b) 1.500.000 euro, pentru categoria bivoliţe de lapte;
c) 6.500.000 euro, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora,;
d) 9.377.000 euro, pentru categoria femele ovine/caprine.
Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului
alocat anual pe categorie la efectivul de capete eligibile pe fiecare categorie, fără a
depăşi:
a) 250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte;
b) 187,5 euro/cap, pentru categoria femele din specia bivoliţe;
c) 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora,;
d) 6,5 euro/cap, pentru categoria femele ovine/caprine.

Plăţile către beneficiarii eligibili aferente ajutorului specific se efectuează
până la data de 30 iunie 2015.
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7. CONDIŢIILE DE ACORDARE :
A) Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, denumite în continuare
ANT, pentru speciile:
A1. bovine:
a) schemă decuplată de producţie în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producţie în sectorul carne;
a) Prima pentru Schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă
crescătorilor de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) la
data solicitării primei;
- solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de
cotă 2013-2014;
- solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în
anul de cotă de referinţă 2012-2013.
Prima se acorda pe cantitatea de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări
Pentru crescătorii de bovine nou-înregistrati în sistemul de administrare a cotelor de
lapte în anul de cotă 2013-2014, prima se acordă solicitanţilor care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
- exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei
- solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în
anul de cotă 2013-2014.
b) Prima pentru Schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă
crescătorilor de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de
referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;
19
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- exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi
la data solicitării primei.
Prima se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni,
precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni,
existent în exploataţie la data de referinţă.
Pentru exploataţiile de bovine înfiinţate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014,
prima se acordă solicitanţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17
aprilie 2014 înregistrate în RNE
- exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data solicitării primei.

A2. Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, denumite în
continuare ANT, pentru schemă cuplată de producţie - speciile ovine /caprine

Prima pentru Schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine se
acordă crescătorilor de ovine/caprine pentru femelele de ovine şi/sau femelele de
caprine identificate conform legislaţiei în domeniu care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
- efectivul din exploatatie cu cod Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor (ANSVSA) sa fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25
de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30
martie a anului în care se face solicitarea primei;
- efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie înscris în
RNE la data solicitarii primei;
- efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut
în exploatatie la adresa/locatia mentionata în cerere pe perioada de retinere de 90 de
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zile de la data-limita de depunere a cererii de plata;
- sa detina registrul individual al exploatatiei în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

B) Ajutoarele specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita si
producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate
Ajutoarele specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita si
producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, se acorda
crescatorilor de ovine/ovine/caprine, având exploatatii localizate în zonele defavorizate
din România, prevazute in anexa 4A la Programul naţional de dezvoltare rurală 20072013, pentru următoarele categorii de animale:
a) vaci de lapte;
b) bivoliţe de lapte;
c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din
rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de
carne şi/sau metişi cu rase de carne;
d) femele ovine/caprine.

a) Pentru categoria vaci de lapte, solicitantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ
următoarele conditii:
- să fie înregistrati în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cota de lapte
pentru livrări şi/sau vânzări directe;
- să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de
lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limita de depunere a cererilor; efectivul minim
pentru care solicita ajutor trebuie sa fie de doua capete de vaci de lapte pe exploatatia
cu cod primit de la ANSVSA;
- vacile de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific trebuie
sa fie identificate si înregistrate în RNE;
- sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat în conformitate cu prevederile
21
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Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
- vacile de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute, pe o perioada
de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii de plata, la adresa
exploatatiei si/sau locatiei mentionate în cerere.
b) Pentru categoria bivolite,de lapte solicitanţii trebuie sa îndeplinească cumulativ
următoarele conditii:
- sa solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivolite de
lapte pe beneficiar;
- bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute, pe o
perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii de plata, la
adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate în cerere;
- bivolitele de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific
trebuie sa fie identificate si înregistrate în RNE;
- sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

c) Pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii lor, solicitanţii trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- sa solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de
capete pe beneficiar, constituit, dupa caz, din:
(i) vaci din rase de carne si/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a
beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte si/sau
(ii) tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne;
si/sau
(iii) tauri din rase de carne.
- efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie identificat si
înregistrat în RNE;
- sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat în conformitate cu prevederile
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Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
- sa detina documente oficiale care atesta rasa de carne/metisii din rasele de carne;
- sa detina documente care atesta iesirile din efectiv, dupa caz;
- animalele pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie detinute de beneficiar
cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii în exploatatie a acestora si pâna în
momentul iesirii/pâna la data depunerii cererii, dupa caz, cu exceptia vacilor din rase
de carne care trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita
de depunere a cererii de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionata în
cerere.

Pentru categoria taurine din rase de carne si metisii lor, ajutorul specific se acorda:
o singura data pentru categoria de vârsta a animalului, respectiv:

- pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni, la data iesirii din
exploatatie cuprinsa în perioada 16 iulie 2013-20 iunie 2014;
- pentru tineretul femel, pâna la prima fatare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni,
la data iesirii din exploatatie cuprinsa în perioada 16 iulie 2013-20 iunie 2014;
- pentru tineretul mascul existent în exploatatie care are vârsta de maximum 25 de luni
pâna la data de 20 iunie 2014;
- pentru tineretul femel existent în exploatatie, pâna la prima fatare, dar nu mai târziu
de vârsta de maximum 32 de luni, pâna la data de 20 iunie 2014;
- anual, pentru vaci din rase de carne si pentru vaci metise cu rase de carne;
- o singura data în viata, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

d) Pentru categoria femele ovine/caprine, solicitantii trebuie sa îndeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
- sa solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 si 300 de capete de
femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data
de 30 martie a anului de solicitare;
- efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie identificat si
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înregistrat în RNE la data depunerii cererii;
- sa detina registrul individual al exploatatiei completat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
- femelele ovine/caprine pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie mentinute,
pe o perioada de retinere de 100 de zile de la termenul-limita de depunere a cererilor
de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate în cerere.

8. PERIOADA DEPUNERE A CERERILOR DE SOLICITARE A
AJUTOARELOR NAŢIONALE TRANZITORII ŞI A CELOR SPECIFICE
- Toate cererile de solicitare a ANT/ajutorului specific, care vor fi depuse de
beneficiari după data limită de depunere a cererilor vor fi primite şi înregistrate, dar
sunt considerate inadmisibile.
- Pentru toţi beneficiarii care depun cererea la APIA după data de 20 iunie 2014
cererile lor vor fi considerate inadmisibile şi vor primi Notificarea de Respingere care
poate fi comunicată pe loc sau poate fi transmisă prin poştă.
Excepţia de la termenul limită de depunere este pentru cazurile de forţă
majoră privind incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului
survenită pe întreaga perioadă de depunere (18 aprilie – 20 iunie) şi dovedită prin
documente medicale (certificat medical / adeverinţă medicală). Pentru aceste cazuri
de forţă majoră, solicitanţii pot depune cererea până pe data de 15 iulie (cu 25 de zile
calendaristice întârziere, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul CE nr
1122/2009). Excepţia este valabilă doar pentru termenul de depunere, celelalte condiţii
de eligibilitate şi termenele de referinţă trebuie să fie îndeplinite în conformitate cu
prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 573/2014 cu modificările şi completările ulterioare.
În acest sens, toţi beneficiarii care depun cererea de ajutor la APIA după
termenul limită prevăzut de actul normativ, respectiv în intervalul 18 aprilie – 20 iunie
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şi care dovedesc prin documente că în perioada de depunere mai sus
menţionată au fost în incapacitatea profesională de lungă durată, nu vor primi
Notificarea de Respingere.
Pentru a beneficia de ANT/ajutoarele specifice, solicitanţii trebuie să depună
cererea unică de plată pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu
cod atribuit de la ANSVSA, al cărei model este prevăzut în anexa nr.1, în perioada 18
aprilie – 20 iunie 2014, la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau
exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţită de documente generale şi
documente specifice fiecărei categorii de animale în funcţie de schema aplicată.

Documente generale - indiferent de tipul schemei pentru care solicită
ANT/ajutor specific:
a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaport/certificatul de
înregistrare la oficiul registrului comertului/certificatului de înregistrare fiscala, dupa
caz, precum si copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte
de identitate/buletin de identitate/paşaport;
b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare RUI al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, numai pentru exploatatii noi;
c) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în
acest sens, care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie sunt
cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor,

iar

acţiunile

prevăzute

sunt

efectuate

la

zi;

d) copie de pe prima si ultima pagina ale registrului individual al exploatatiei
e) document coordonate bancare.
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A1) Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru schema
decuplată de producţie în sectorul lapte şi schema decuplată de producţie în
sectorul carne:
a) copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe
documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art.
1 lit. b), în cazul exploataţiilor înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014
şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anul 2013;
b) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a
cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct, pentru
schema prevăzută la art.1 lit.a), în cazul producătorilor agricoli, noi înregistraţi în
sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014 sau care nu au
depus cerere în anul 2013;
c) adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului
în cazul în care acesta deţinea un efectiv de maximum 19 capete vaci în exploataţie la
data de 28 februarie 2014 sau în cazul producătorilor agricoli din exploataţiile nouînfiinţate în perioada 1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014, care deţin maximum 19 capete
vaci la data depunerii cererilor/noi înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de
lapte în anul de cotă 2013 - 2014, eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de
bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociaţie a
crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor de
bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă
solicitantul este membru sau nu al organizaţiei/asociaţiei respective;
d) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea
Registrului genealogic, prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al
solicitantului şi prin care se confirmă menţinerea animalelor în Registrul genealogic al
rasei, înscrise până la data de 28 februarie 2014, în cazul producătorilor agricoli care
la această dată deţineau un efectiv de minimum 20 capete vaci în exploataţie sau se
confirmă înscrierea animalelor în Registrul genealogic al rasei, în cazul producătorilor
agricoli din exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014/nouînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 - 2014,
care deţin minimum 20 capete vaci la data depunerii cererii.
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A2) Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru schema
cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine:
 adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de ovine/caprine al
solicitantului, eliberată de către asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal
constituite.
B) Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru
producatorii de lapte si de carne de vita si producatorii de lapte si de carne de
ovine/caprine din zonele defavorizate:
a) pentru vaci de lapte:
 copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a
cotelor de lapte;
 copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific.
b) pentru bivoliţe de lapte:
 copia de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită ajutor
specific.
c) pentru taurine din rase de carne si metisii lor:
 adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", prin structurile sale teritoriale, care certifică
rasele de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine,
buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală. Verificările se
realizează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia Naţională pentru
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi aprobat de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.;
 copie de pe paşaportul fiecărui animal existent în exploataţie la data depunerii
cererii;
 documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie, dacă este cazul;
 pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului
de origine;
 pentru vaca metisă cu rasă de carne, copia buletinului de însămânţări artificiale al
mamei sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestaţia din
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care provine vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie
din rasă de carne;
 pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia unuia din
următoarele documente: certificat de origine al tineretului care să ateste rasa de carne
a acestuia sau buletin de însămânţări artificiale/adeverinţă de montă naturală pe care
să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne..

9. CE TREBUIE SĂ FACĂ SOLICITANŢII PENTRU A DEPUNE
CEREREA DE AJUTOARE NAŢIONALE TRANZITORII ŞI A CELOR
SPECIFICE LA APIA ?

ATENŢIE !!!
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia
beneficiarilor formulare de cereri de ajutor / cereri de ajutor pretipărite, cu date
extrase din RNE pentru animale şi din baza de date APIA cu date despre
beneficiar.
Pentru a beneficia de ajutoarele naţionale tranzitorii şi cele specifice în anul
2014 solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată pentru fiecare
beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, al
cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
anexă, în perioada 18 aprilie – 20 iunie 2014 la centrul judeţean/local al Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află
exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale,
însoţită de documente generale şi documente specifice fiecărei categorii de
animale în funcţie de schema aplicată.
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În cazul în care, solicitantul are de facut corecţii sau completări pe cererea
pretipărită pusă la dispoziţie de către APIA, acesta face corecţiile / completările
necesare cu cerneluri / pix, taie cu o linie orizontală datele înscrise de APIA,
înscrie datele corecte, semnează şi datează corecţiile / modificările efectuate.
Cererile pretipărite pot fi solicitate şi/sau depuse la centrele locale/judeţene ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti,
individual sau prin reprezentant legal, după caz.
ATENŢIE !!!
Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele
în original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din
cadrul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.

Cererea se depune personal sau prin împuternicit:
În cazul în care, cererea este depusă prin împuternicitul unei persoane
fizice, împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii în locul beneficiarului se
face prin procură notarială.
În cazul în care, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale,
reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul / reprezentantul legal al
persoanei juridice nu depune personal cererea unică de plată ci prin intermediul unui
împuternicit, acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu denumirea şi
CUI/CIF ale persoanei juridice / PFA / ÎI / ÎF, cu datele de identificare ale
administratorului / titularului / reprezentantului legal, iar la rubricile din cererea unică de
plată rezervate pentru ÎMPUTERNICIT va completa datele de identificare ale
împuternicitului.
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Cererea unică de plată cuprinde atât animalele pentru care se solicită
ANT/ajutor specific, cât şi numărul total de alte animale deţinute în exploataţie pentru
fiecare din speciile bovine/ovine/caprine.
Cererea unică de plată poate fi retrasă total/parţial pentru una din schemele de
plată, în scris, în orice moment, până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai puţin
în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea
sa de ajutor sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură de a efectua un control la faţa locului şi dacă, în urma controlului, au
fost identificate neconformităţi, conform art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1122/2009.

10. FORŢA MAJORĂ ŞI CIRCUMSTANŢELE EXCEPŢIONALE
Prin forţa majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de
înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului
care impiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
În conformitate cu art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009, sunt recunoscute
ca fiind cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum:
-

decesul solicitantului;

-

incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;

-

o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale
exploataţiei;

-

distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe
exploataţie;

-

o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul solicitantului.
Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele

excepţionale şi care trebuie depuse de către beneficiar / moştenitor la dosarul cererii
sale unice de plată sunt:
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-

pentru decesul beneficiarului – copii de pe: certificatul de deces, certificatul
care atestă calitatea de moştenitor / certificat de moştenitor eliberat de notarul
public (în cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia vor da o declaraţie
în faţa notarului public, prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori
să primească ANT/ajutorul specific), act de identitate moştenitor, document
coordonate bancare ale moştenitorului;

-

copie a certificatului medical de constatare a incapacităţii de muncă
pentru incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului /
adeverinţa medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă
durată a beneficiarului, după caz;

-

adeverinţa de la Primărie şi/sau copie a procesului verbal de constatare emis
de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele
naturale şi distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei şi formularul F3 de
declarare eveniment emis de medicul vererinar de liberă practică împuternicit;

-

documente eliberate de organismele în drept pentru epizotii care afectează
parţial sau integral şeptelul fermierului şi formularul F3 de declarare
eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de
la exploataţie la abator şi buletin de analiză / formularul F2 de mişcare emis de
medicul vererinar de liberă practică împuternicit, după caz.
Conform art. 75, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, dacă

beneficiarul nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de
forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale menţionate la articolul 31 din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, are în continuare dreptul la ANT/ajutor specific pentru
animalele eligibile deţinute în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a
circumstanţelor excepţionale.
Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale, beneficiarul
trebuie să le aducă la cunostiinţa APIA, în scris, printr-o Înştiinţare în termen de 10
(zece) zile lucrătoare de la data la care poate face acest lucru.
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Forţa majoră / circumstanţa excepţională produsă după data de ..................
(termenul limită de reţinere)

nu influenţează acordarea ANT/ajutorului specific,

înştiinţarea nefiind obligatorie.

11. CIRCUMSTANŢE NATURALE

În sensul prevederilor articolului 67 din Regulamentul (CE) nr. 1122 / 2009 se
acceptă ca şi cazuri de circumstanţă naturală următoarele situaţii care nu sunt din
culpa beneficiarului:
- moartea unui animal ca urmare a unei boli. Documentele care atestă cazul de

circumstanţă naturală şi care se depun de către beneficiar la dosarul cererii unice
de ajutor sunt formularul declarare eveniment F3 şi alt document emis de
ANSVSA / DSVSA din care să reiasă boala care a cauzat moartea animalului;
- moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu
poate fi responsabil se acceptă în baza procesului verbal de constatare emis de
instituţia abilitată să constate accidentul (de exemplu poliţia rutieră, poliţia
feroviară), din care să reiasă că beneficiarul nu este vinovat de accident şi
formularul declarare eveniment F3 ;
- sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care beneficiarul
nu poate fi considerat responsabil:
a) ca urmare a depistării unei boli de către medicul veterinar, se acceptă în
baza documentului sanitar – veterinar care să certifice boala;
b) ca urmare a unui accident sau a unei afecţiuni (de exemplu meteorism),
se acceptă în baza documentului sanitar – veterinar care să certifice
afecţiunea sau motivul sacrificării;
- moartea animalului solicitat în cerere, datorită imposibilităţii de a făta, se
poate accepta în baza documentului sanitar – veterinar şi formularul declarare
eveniment F3;
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- dispariţia animalului solicitat în cerere, se poate accepta numai dacă prin
documentul doveditor prezentat se poate face dovada că beneficiarul nu este
responsabil de dispariţia animalului/declaraţia cu privire la evenimentul respectiv,
înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază teritorială se află exploataţia din care
a dispărut animalul şi formularul declarare eveniment F3.
Cazurile de circumstanţe naturale, se aduc la cunoştiinţa APIA, printr-o
Înştiinţareîn termen de 10 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

ATENŢIE !!!
În conformitate cu art. 64 alineatele 3 şi 4 din Regulamentul 1122/2009 al
Consiliului „o oaie poate fi înlocuită cu o capră şi o capră poate fi înlocuită cu o
oaie. Înlocuirile efectuate în conformitate cu alineatul (3) au loc în termen de 10
zile de la evenimentul care a stat la originea înlocuirii şi sunt înscrise în registru
individual al exploataţiei, deţinut de către solicitant la sediul exploataţiei, în
termen de trei zile de la înlocuire.


Termen de depunere a formularului: 10 (zece) zile după constatarea
acestuia.

Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de retenţie nu
influenţează acordarea ANT/ajutorului specific, înştiinţarea circumstanţei nefiind
obligatorie.
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12. MODIFICAREA CERERII DE PLATĂ PRIVIND AJUTOARELE
NAŢIONALE

TRANZITORII

ŞI

A

CELOR

SPECIFICE

DUPĂ

DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ
Modificarea cererii unice poate avea loc:
1.) Din iniţiativa solicitantului:
Beneficiarii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune
la Centrele Judeţene APIA (înregistrate în Registrul intrări - ieşiri al Centrului
Judeţean) următoarele tipuri de formulare, după caz

1. Cererea de modificare date ca urmare a modificării datelor solicitantului,
se poate solicita în orice moment după depunerea cererii până la emiterea
Deciziei de plată:
- ca urmare a schimbării datelor de identificare beneficiar fără a se modifica
CUI/CIF/CNP şi anume: schimbarea denumirii / a numelui / a adresei sediului
sau a domiciliului;
- ca urmare a modificării coordonatelor bancare;
 Termen limită de depunere formular: până la emiterea deciziei de plată,
(mai puţin locaţia de control),
 Documente anexate: după caz, la solicitarea de modificare a datelor
cererii:
 copie CUI / CIF / CI pentru modificare denumire / nume / adresa
 dovadă coordonate bancare ca urmare a modificării datelor bancare.

34

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 1.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind ajutoarele naţionale
tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi
ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru
producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii Pagina: 35 /72
de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate
Cod: DMS – GSANTASZD
2. Cerere de modificare date ca urmare a modificării formei de organizare–
se solicită în orice moment după depunerea cererii până la finalizarea
controlului administrativ, se completează şi se depune la CJ al APIA.


Termen limită de depunere formular: 7 zile lucrătoare de la data apariţiei
acestora

 Documente anexate:
-

copie certificat de înregistrare pentru PFA / II / IF / respectiv dovada

radierii, după caz
-

dovadă coordonate bancare

3. Cererea de modificare a datelor ca urmare a unui caz de forţă majoră deces beneficiar


– se solicită, se completează şi se depune de către moştenitor până la
data efectuării plăţii, dacă a înştiinţat APIA despre deces, la care se
anexează următoarele documente doveditoare:



copie certificat deces solicitant;



copie certificat care atestă calitatea de moştenitor / certificat de
moştenitor eliberat de notarul public;



declaraţie în faţa notarului public, prin care va fi împuternicit doar unul
dintre moştenitori să primească ANT/ajutorul specific (în cazul în care
există mai mulţi moştenitori);



copie act de identitate moştenitor;



document coordonate bancare pentru moştenitor.
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2.) Din iniţiativa autorităţii:
În acest caz, solicitantul va fi notificat de APIA privind neconcordanţele
depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice până cel târziu la data specificată în
notificare.
În urma notificărilor transmise de către Centrul Judeţean APIA, beneficiarii se
vor prezenta cu documente solicitate în vederea clarificării erorilor notificate. Aceste
clarificări se depun la Registratura Centrului Judeţean unde se va atribui număr de
intrare din Registrul intrări - ieşiri al Centrului Judeţean.
În cazul în care, beneficiarul este Notificat de către APIA în vederea clarificării
erorilor constatate, beneficiarul are obligaţia clarificării erorii notificate în cel mai scurt
timp, dar nu mai târziu de termenul precizat în notificare.
Formularului de Notificare cuprinde Exemplarul 1 care se transmite
beneficiarului şi Exemplarul 2 care rămâne la sediul Centrului Judeţean al APIA
la dosarul cererii de sprijin. Pe exemplarul 2, care rămâne la APIA, beneficiarul va nota
,,Am primit un exemplar”, va data şi semna în cazul înmânării personale.
În cazul în care, beneficiarul nu clarifică eroarea comunicată în termenul
prevăzut, cererea va fi soluţionată conform datelor existente iniţial, fără a mai
solicita alte clarificări.

13.

ELEMENTE

VERIFICATE

ÎN

CADRUL

CONTROLULUI

/

SUPRACONTROLULUI LA FAŢA LOCULUI

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură

efectuează

controale

administrative

şi

la

faţa

locului,

conform

manualelor/ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a directorului
general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi avizate de direcţia de
specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
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Controlul / Supracontrolul la faţa locului:
Nu sunt supuse controlului la faţa locului schema decuplată de producţie în
sectorul lapte şi schema decuplată de producţie în sectorul carne.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa
locului la minimum 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere de ajutor, pentru
un efectiv de minimum 5% din numărul de animale solicitate aferente fiecărei scheme,
precum şi un supracontrol la faţa locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care
au făcut obiectul controlului la faţa locului.
Controlul la faţa locului se efectuează până la data-limită a perioadei de reţinere
a fiecărui an, conform manualului/ghidului de proceduri, dar poate fi efectuat şi în afara
perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de neconformităţile rezultate în urma
controlului.
Pentru fiecare control/supracontrol efectuat la faţa locului se întocmeşte un
raport de control/supracontrol, conform manualului de procedură.
În cazul în care între data depunerii cererii unice şi data finalizării controlului
administrativ/la faţa locului au intervenit modificări ale informaţiilor înscrise în cerere, în
termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris
aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative.

În cadrul controlului / supracontrolului la faţa locului se verifică:
 corespondenţa dintre numerele de identificare ale animalelor solicitate în cerere
de ANT/ajutor specific cu cele ale animalelor găsite la faţa locului, cu datele din
RNE conform Raportului extras în ziua / preziua controlului, Formular de
identificare F1 pentru animalele solicitate în cerere şi născute în exploataţie
şi/sau documente de provenienţă (Formular de mişcare F2/factură fiscală/alte
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documente) pentru animalele provenite din alte exploataţii, după caz, precum şi
înregistrările din Registrul individual al exploataţiei deţinut de către solicitant,
completat şi actualizat la zi;
 documentele existente pentru cazuri de forţă majoră, circumstanţe excepţionale
şi / sau circumstanţe naturale, dacă este cazul.
 existenţa documentelor justificative pentru pierdere crotalie / crotalii Formular
declarare eveniment F3 emis înainte de data înştiinţării controlului /
supracontrolului(dacă e cazul).
 corespondenţa între comuna / oraşul locaţiei de control declarată în cererea
unică şi comuna /oraşul locaţiei unde se găsesc animalele la faţa locului;
 existenţa registrului individual al exploataţiei completat corect şi actualizat până
la data controlului / supracontrolului;
 respectarea standardelor de eco-condiţionalitate aplicabile terenurilor agricole
aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz.

ATENŢIE!!!
Animalele

neidentificate

la

faţa

locului

(fără

crotalii)

se

consideră

nedeterminate (neeligibile la plată) încă de la primul control.
În cazul în care, beneficiarul refuză efectuarea controlului / supracontrolului
la faţa locului cererea devine neeligibilă.

14. REDUCERI, EXCLUDERI ŞI SANCŢIUNI MULTIANUALE

Conform art. 24 din OMADR 573/2014 valoarea ajutorului cuvenit beneficiarului
pentru schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine se reduce în baza unui
procent calculat prin raportarea numărului de animale cu nereguli la numărul de
animale eligibile, după cum urmează:
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a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale
eligibile este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe
cap de animal se calculează la numărul de animale eligibil;
b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale
eligibile este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:
(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale eligibile este mai mic sau egal cu 10%;
(ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale eligibile este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;
(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale eligibile este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;
(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale eligibile este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;
(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe
cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale eligibil este mai mare de 50%.
Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor
unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta
angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până
la terminarea perioadei de retenţie, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens
centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al
municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei
reduceri a numărului de animale solicitat în cerere. Circumstanţele naturale sunt
următoarele:
- moartea unui animal ca urmare a unei boli;
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- moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi
considerat responsabil.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate poate atrage, după caz: reducerea /
pierderea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a celor specifice / penalităţi sau
sancţiuni multianuale.
Nerespectarea standardelor de eco-condiţionalitate aplicabile terenurilor
agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei va
atrage după caz reducerea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a celor specifice.
Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor unice pentru ajutoarele specifice
pentru categoriile vaci de lapte, bivoliţe de lapte şi taurine din rase de carne şi metişii
acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne,
tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne sunt cele
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.37/2013, iar pentru
categoria femele ovine/caprine sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr.568/2014.
Excepţii de la aplicarea reducerilor şi excluderilor
Sunt exceptate de la aplicarea reducerilor şi excluderilor;
1.

cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra

turmei, agricultorul nu-şi poate respecta angajamentul de a păstra animalele
care fac obiectul unei cereri de ajutor pe tot parcursul perioadei de reţinere, cu
condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în acest sens în termen de
zece zile lucrătoare după constatarea oricărei reduceri a numărului de animale.
Circumstanţe naturale menţionate la art. 67 Regulamentul CE nr. 1122/2009
sunt prezentate la punctul 12.
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2.

conform art. 75, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009,

dacă beneficiarul nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza
unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, are în
continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile deţinute în momentul
producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.
Cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale sunt prezentate la
punctul 11.

Sancţiuni multianuale
Sancţiunile multianuale sunt calculate conform cu prevederile articolului 66,
alineatul 1 din Regulamentul CE nr.1122/2009.

Sancţiunea multianuală se

recuperează în conformitate cu prevederile articolului 5, lit. b) din Regulamentul CE nr.
885/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care sancţiunea
multianuală nu se recuperează în decurs a trei ani calendaristici care urmează anului
calendaristic al constatării, soldul se anulează.
Sancţiunea multianuală constituită va fi preluată în „Registrul sancţiunilor
multianuale”.

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Versiunea 1.0
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Anexa Nr. 1

Judeţul

Nr. cerere şi data din
Registrul electronic de înregistrare al
cererilor

Centrul Judeţean APIA

................................ din......./....../
Numele şi prenumele funcţionarului APIA care
primeşte cererea*) ..................................

Semnătura funcţionarului care primeşte
cererea*)

Nr. unic de identificare solicitant (RUI)

Nr. cerere unică de plată pe suprafaţă
pentru anul (dacă este cazul) Nr.
................. din ...................

RO .....................................................

CERERE UNICĂ DE PLATĂ
pentru sectorul zootehnic - anul 2014

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE
PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ:*)
01.*) Nume

02.*) Prenume
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03.*) CNP
04.*)Denumire formă de asociere simplă
05.*) Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)
06a.*) Beneficiaţi de rentă viageră?
Da |¯| Nu |¯|

06b.*) Sunteţi membru al unui fond
mutual ? Da |¯| Nu |¯|

PERSOANE JURIDICE (PJ/PFA/ÎI/ÎF):*)
07. *) Denumire exploataţie/PFA/ÎÎ/ÎF

08.*) Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CIF)
09.*) Nume administrator/reprezentant 10.*) Prenume administrator/reprezentant

11.*) CNP administrator/reprezentant
12.*) Tip de organizare

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII/ADRESA DE DOMICILIU):*)
13.*) Judeţ/Sector

14.*) Localitate*)

15.*) Sat/Strada

16.*) Nr.

21.*) Telefon mobil*)

22.*) Telefon/Fax

17.*) Cod poştal

18.*) Bl. 19.*) Sc. 20.*)
Ap.

23.*) E-mail

43

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 1.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind ajutoarele naţionale
tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi
ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru
producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii Pagina: 44 /72
de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate
Cod: DMS – GSANTASZD

Notă: Câmpurile notate cu "*)" sunt OBLIGATORIU de completat.

În cazul în care sediul exploataţiei este diferit de sediul social al societăţii sau de adresa de
domiciliu, completaţi câmpurile de mai jos:
SEDIUL EXPLOATAŢIEI/GOSPODĂRIEI:*)
24.*) Judeţ*)/Sector *)

25.*) Localitate*)

26.*) Sat/Strada

27.*) Nr.

32.*) Telefon mobil*)

33.*) Telefon/Fax*)

28.*) Cod poştal

29.*) Bl. 30.*) Sc. 31.*) Ap.

34.*) E-mail

COORDONATE BANCARE:*)
35.*) Banca

36 *) Filiala

37.*) Nr. cont IBAN

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
38. Nume

39. Prenume

40. CNP
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41. Cod ţară, nr. act identitate (altă cetăţenie)
42. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

43.*) EXPLOATAŢII pentru care se solicită plata
(se completează pentru fiecare cod de exploataţie ANSVSA pentru care se solicită plata)
Cod Judeţ Comună/ Sat Strada Nr. Cod
Tipul de plată solicitat
ANSVSA
Siruta
crt.
oraş
OD/CD
comună/ ANTB ANTO/C VL/FB/
Nr.

TC

oraş

44. LOCAŢIA UNDE SE ŢIN ANIMALELE ÎN PERIOADA DE REŢINERE
(se completează doar dacă locaţia este diferită de sediul exploataţiei)
Nr.

Judeţ

Comună/oraş

Sat

Strada

crt.

45. Înregistrare în Sistemul Cotelor de Lapte cu cotă de lapte
pentru livrări şi/sau vânzări directe

Nr.

Cod Siruta
comună/oraş

Forma de organizare
PF

PJ/PFA/
II/IF

|¯|

|¯|

(se bifează doar pentru vaci de lapte)
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46. Cantitate totală de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau
vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în
anul de cotă

TOTAL ..... tone
Livrat
(tone)

Vândut direct

|¯| anul de cotă 2012 - 2013

..... tone

..... tone

|¯| anul de cotă 2013 - 2014

..... tone

..... tone

(tone)

47*) CANTITATE DE LAPTE SOLICITATĂ/LISTA CU ANIMALELE PENTRU CARE SE
SOLICITĂ PLATA ÎN ANUL 2014
Număr de
identificare
Crt. animal (crotalie)
Nr.

Specia

BOVINE

Rasa

Data naşterii

Codul
ANSVSA al
(ziua/luna/anul) exploataţiei

Codul
schemei
solicitate
ANT-B
şi/sau
VL
FB
TC1.1
TC1.2
TC2.1
TC2.2
TC.3

OVINE

ANT-O
şi/sau
OD

CAPRINE

ANT-C
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şi/sau
CD
Notă: Câmpurile notate cu "* )" sunt OBLIGATORIU de completat.

48. NUMĂR TOTAL DE ANIMALE SOLICITATE ŞI ALTE ANIMALE DEŢINUTE ÎN
EXPLOATAŢIE
I ANT-BOVINE
1. Schema decuplată de producţie în sectorul lapte - an de cotă
...........................

........ tone

2. Schemă decuplată de producţie în sectorul carne - Nr. de bovine solicitate în
cerere

... capete

II AJUTOR SPECIFIC - LAPTE ŞI CARNE DE VITĂ
1. Nr. de vaci de lapte solicitate în cerere - VL

... capete

2. Nr. bivoliţe de lapte solicitate în cerere - FB

... capete

3. Nr. de taurine rasa carne/metis solicitate în cerere - TC

... capete

III ANT-OVINE/CAPRINE
1. Nr. de ovine solicitate în cerere - ANT-O

... capete

2. Nr. de caprine solicitate în cerere - ANT-C

... capete

IV AJUTOR SPECIFIC - LAPTE ŞI CARNE DE OVINE/CAPRINE, din care:

... capete

1. Nr. de ovine solicitate în cerere - OD

... capete

2. Nr. de caprine solicitate în cerere - CD

... capete

V NUMĂR TOTAL ALTE ANIMALE DEŢINUTE ÎN EXPLOATAŢIE
1. Nr. total alte bovine deţinute în exploataţiile din cerere

... capete

2. Nr. total alte ovine deţinute în exploataţiile din cerere

... capete
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3. Nr. total alte caprine deţinute în exploataţiile din cerere

... capete

49. ALTE DATE
Declar că deţin o suprafaţă de
....................................... ha

Am depus cerere unică de plată pe suprafaţă
DA

NU

|¯| Nr. şi data ............................................

|¯|

Bovine, Ovine, Caprine, Suine
Bovine

Ovine

Caprine

Suine

Nr. de capete deţinute

Semnătură administrator/titular/reprezentant legal/persoană
fizică/împuternicit

Ştampilă Data

Nume şi prenume:

50. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII
I. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII pentru ANT bovine

Subsemnatul, ................................., legitimat cu BI/CI . seria ......, nr. ......
eliberat de ............., la data de ................................ declar următoarele:
1. Am luat la cunoştinţă de:
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- condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare,
conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect după
cum urmează:
a) pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte:
- exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;
- solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul
de cotă 2013 - 2014;
- solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în
anul de cotă de referinţă 2012 - 2013.
Pentru crescătorii de bovine, nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor
de lapte în anul de cotă 2013 - 2014, solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o
cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013 - 2014.

b) pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne:
- efectivul din exploataţia înfiinţată anterior datei de 31 ianuarie 2013, solicitat pentru
primă, este de minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de 31
ianuarie 2013 şi tineretul bovin mascul şi/sau femel are vârsta de minim 7 luni la data
de 31 ianuarie 2013;
- efectivul din exploataţia înfiinţată în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014,
solicitat pentru primă, este de minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni
la data de 17 aprilie 2014 şi tineretul bovin mascul şi/sau femel are vârsta de minim 7
luni la data de 17 aprilie 2014, nepurtătoare de primă;
- exploataţia de bovine pentru care solicit prima este înscrisă în RNE la data de
referinţă şi/sau la data depunerii cererii, după caz.
d) Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei prevăzute la
art.2 lit. a) şi/sau lit. b), duce la acordarea parţială sau neacordarea acesteia.
e) APIA poate cere solicitantului documente suplimentare în orice moment.
f) Nu se acordă primă dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de
natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.
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g) Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit în RNE la data de referinţă nu
este eligibil la primă.
h) În cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A va întreprinde, demersurile
legale, după caz.
2. Drept care mă angajez şi declar următoarele:
- Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele solicitate de Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
- Mă angajez ca, după depunerea cererii de plată să notific în scris în termen de 7
zile lucrătoare Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în cazul în care au
intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere de solicitare a primelor,
- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind
solicitarea primei şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte şi
valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare.
NOTĂ:
Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu de completat
Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator
desemnat/împuternicit:

Ştampila:

Data:
................./2014

În caz de împuternicire,

Numele şi prenumele împuternicitului, în clar:
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II. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII pentru Ajutor specific zona defavorizată bovine

Subscrisa/Subsemnatul (beneficiar) ......................................., reprezentat de
..................................., în calitate de ............................................... declar
următoarele:
1. Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor de eligibilitate pentru:
a) crescătorii de vaci de lapte din zonele defavorizate (COD: VL), conform
reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect şi care sunt
următoarele:
- solicitarea unui ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci
de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul
minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de 2 capete vaci de lapte pe exploataţia
cu cod ANSVSA,
- vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din specia taurine, care a fătat cel puţin
o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs
înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- înregistrarea în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de
Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
- identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a vacilor
de lapte din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific,la termenul limită de
depunere a cererilor;
- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu
prevederile Regulamentului(UE) nr. 1760/2000
- menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere a vacilor de lapte
pentru care se solicită ajutor specific anual, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la
data limită de depunere a cererilor;
- deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu
competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au
fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi
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sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare
a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
- localizarea sediului exploataţiei şi după caz a locaţiei de reţinere a animalelor în
zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007 - 2013.
b) crescătorii de bivoliţe de lapte (COD: FB), conform reglementărilor europene şi
naţionale, pe care mă angajez să le respect şi care sunt următoarele:
- solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de
lapte, pe beneficiar;
- bivoliţa de lapte pentru care se solicită ajutor specific a fătat cel puţin o dată până
la termenul limită de depunere a cererilor, produsul fiind identificat şi înregistrat în
RNE;
- Identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a
bivoliţelor de lapte din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific la termenul
limită de depunere a cererilor;
- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu
prevederile Regulamentului(UE) nr. 1760/2000
- menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere a bivoliţelor de
lapte pentru care se solicită ajutor specific pe o perioada de reţinere de 6 luni de la
data limită de depunere a cererilor;
- deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu
competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au
fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi
sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare
a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
- localizarea sediului exploataţiei şi după caz a locaţiei de reţinere a animalelor în
zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007 - 2013.
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c) crescătorii de taurine de rase de carne şi metişii acestora (COD:
TC), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect
şi care sunt următoarele:
- solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv total de maxim 90 capete pe
beneficiar, constituit după caz din: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne , vaci
metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi metişii
acestora;
- vaca din rase de carne/vaca metisă cu rasă de carne se defineşte ca fiind femela
din specia taurine, care a fătat cel puţin odată până la termenul-limită de depunere a
cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- taurul din rase de carne se defineşte ca fiind masculul specia taurine necastrat;
- identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a
animalelor din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific;
- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu
prevederile Regulamentului(UE) nr. 1760/2000;
- deţinerea documentelor oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de
carne;
- deţinerea documentelor care atestă ieşirile din efectiv, după caz;
- deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu
competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au
fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi
sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare
a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
- deţinerea în exploataţie a animalelor pentru care se solicită ajutor specific anual,
cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în
momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz, cu excepţia vacilor din rase
de carne care trebuie menţinute în exploataţie cel puţin 6 luni de la data depunerii
cererii;
- solicitarea ajutorului o singură dată:
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> pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data
ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 - 20 iunie 2014/
existent în exploataţie şi care are vârsta de maximum 25 de luni până la data
de 20 iunie 2014;
> pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta
de 32 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 201320 iunie 2014 / existent în exploataţie până la prima fătare, dar nu mai târziu
de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 20 iunie 2014;
- solicitarea ajutorului pentru taurii din rase de carne din specia taurine o singură
dată;
- anual pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;
- localizarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din România, identificate în
anexa 4A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007 - 2013.
2. Am luat la cunoştinţă asupra modalităţilor de acordare a ajutorului specific:
a) notificarea, în scris, către Centrul Judeţean al A.P.I.A, a oricăror modificări
privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru
aceste modificări, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora;
b) nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului
specific, poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific
respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale;
c) neefectuarea controlului la faţa locului ca urmare a refuzului beneficiarului, atrage
după sine excluderea cererii de la plată. În cazul repetării refuzului controlului în ani de
acordare diferiţi, toate animalele vor fi înregistrate ca negăsite la faţa locului;
d) orice cerere de plată poate fi retrasă total/parţial pentru una din schemele de
plată , în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost
informat cu privire la neregulile din cererea sa de plată sau a fost înştiinţat cu privire la
intenţia APIA de a efectua un control pe teren şi dacă în urma controlului pe teren au
fost identificate nereguli, conform art. 25 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.
e) în cadrul controlului la faţa locului se verifică elementele referitoare la sistemul de
identificare şi de înregistrare a bovinelor, prevăzute la art.3 din Regulamentul (CE) nr.
1.760/2000, pentru toate bovinele existente în exploataţie la data controlului;
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f) în cazul în care se constată nereguli în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi
înregistrare a bovinelor se aplică prevederile art. 63, alin. 4 din Regulamentul( CE) nr.
1122/2009
h) autorităţile responsabile de la nivelul A.P.I.A., al Comisiei Europene şi al Curţii de
Conturi, etc. Au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de plată,
raportul de control la faţa locului şi alte documente aferente dosarului;
i) în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A va întreprinde, demersurile
legale, după caz;
j) falsul în declaraţii se pedepseşte conform prevederilor legale.
3. Drept pentru care declar şi mă angajez la următoarele:
a) Declar că, datele din formularul cererii de plată şi din documentele anexate sunt
reale, complete, corecte şi valabile;
b) Declar că, nu am beneficiat în anul curent de altă schemă de plată din fonduri
europene pentru scopul finanţat prin prezentul ajutor specific;
c) Declar că respect standardele de eco-condiţionalitate aplicabile terenurilor
agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după
caz (Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi
pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 187/2155/42/2011)
d) Mă angajez, să furnizez toate documentele cerute de către A.P.I.A.;
e) Mă angajez, să permit accesul autorităţilor competente în exploataţie pentru
efectuarea controlului la faţa locului;
f) Mă angajez ca, după depunerea cererii de plată să notific în scris A.P.I.A, în cazul
în care au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, în termen de 7 zile
lucrătoare;
g) Mă angajez, să comunic în scris A.P.I.A dacă, exploataţia a fost afectată de un
caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest
lucru (art.75, alin.2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 şi art. 31 din Regulamentul CE
nr.73/2009). În acest sens, voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă
majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea
suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului,
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decesul beneficiarului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii
animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.
h) Mă angajez, să comunic în scris A.P.I.A dacă, exploataţia a fost afectată de un
caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea
acestuia (art.67, din Regulamentul CE nr.1122/2009) dar numai până la data limită de
reţinere şi, voi prezenta documente doveditoare în acest sens. Cazurile de
circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea
unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat
responsabil.
4. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA,
procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile
în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi să fie
făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Semnătură administrator/titular/reprezentant legal/persoană
fizică/împuternicit

Ştampila

Data

Nume şi prenume:

III. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII pentru Ajutor specific zona defavorizatăovine caprine

Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) .........................................,
reprezentat de ..........................., în calitate de ....................................................
declar următoarele:
1. Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate şi mă angajez să respect
următoarele:
- să solicit ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de
femele ovine/caprine inclusiv pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data
de 30 martie a anului de solicitare;
- efectivul de animale pentru care solicit ajutor specific este identificat şi înregistrat
în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE la data depunerii cererii;
56

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 1.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind ajutoarele naţionale
tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi
ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru
producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii Pagina: 57 /72
de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate
Cod: DMS – GSANTASZD
- deţin registrul individual al exploataţiei completat şi actualizat în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de
stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină
şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor
92/102/CEE şi 64/432/CEE;
- să menţin femelele de ovine/caprine pentru care solicit ajutor specific, pe întreaga
perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererii, la
adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere;
- să depun cererea de sprijin însoţită de documentele obligatorii menţionate la art. 7
alin. (1) din hotărâre;
- localizarea sediului exploataţiei şi, după caz, a locaţiei de reţinere a animalelor
este în zonele defavorizate din România, identificate în anexa 4A la Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013.
2. Am luat cunoştinţă de modalităţile de acordare a ajutorului specific:
a) să notific, în scris, centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, orice modificare privitoare la
informaţiile declarate în cererea de ajutor şi să anexez documentele justificative pentru
aceste modificări, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora;
b) nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului
specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific,
respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale;
c) neefectuarea controlului la faţa locului ca urmare a refuzului beneficiarului atrage
excluderea de la plată a cererii de ajutor pentru anul de solicitare;
d) orice cerere de ajutor poate fi retrasă total , în scris, în orice moment, mai puţin în
situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de
sprijin sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură de a efectua un control la faţa locului şi dacă în urma controlului au fost
identificate nereguli, conform art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;
e) în cadrul controlului la faţa locului se verifică existenţa reală a efectivului de
femele ovine/caprine pentru care s-a solicitat ajutorul specific, corespondenţa dintre
numerele de identificare din lista animalelor anexă la cerere şi numerele de identificare
ale animalelor găsite în exploataţie, registrul exploataţiei completat şi actualizat în
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conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004, precum şi documentele
deţinute;
f) animalele care nu pot fi identificate la data controlului/supracontrolului efectuat la
faţa locului, pentru care se aplică reduceri/excluderi de la plată, sunt considerate
animale nedeterminate;
g) ovina/caprina supusă unui caz de circumstanţă naturală poate fi înlocuită cu altă
ovină/caprină în termen de 10 zile lucrătoare, dar numai până la data-limită de
reţinere;
h) autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, al Comisiei Europene, al Curţii de Conturi etc. au dreptul de a verifica
informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor, raportul de control/supracontrol la
faţa locului şi alte documente aferente dosarului;
i) în cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură va întreprinde demersurile legale, după caz;
j) falsul în declaraţii se pedepseşte conform prevederilor legale.
3. Drept pentru care declar şi mă angajez la următoarele:
a) declar că datele din formularul cererii de ajutor şi din documentele anexate sunt
reale, complete, corecte şi valabile;
b) declar că nu am beneficiat în anul curent de altă schemă de plată din fonduri
europene pentru scopul finanţat prin prezentul ajutor specific;
c) mă angajez să respect cerinţele legale în materie de gestionare a mediului şi de
identificare şi înregistrare a animalelor aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei
şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz,
respectiv Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi
pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de
gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul
schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările
ulterioare;
d) mă angajez să furnizez toate documentele solicitate de către Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
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e) mă angajez să permit accesul autorităţilor competente în exploataţie pentru
efectuarea controlului/supracontrolului la faţa locului;
f) mă angajez ca, după depunerea cererii de ajutor, să notific în scris Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în cazul în care au intervenit modificări ale
informaţiilor declarate, în termen de 7 zile lucrătoare;
g) mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data la care pot face acest lucru, conform art. 75 alin. (2) din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr.
73/2009. În acest sens, voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră
sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor
agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului, decesul
beneficiarului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor,
epizootiile afectând total sau parţial turma;
h) mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
dacă exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10
zile lucrătoare după constatarea acestuia, conform art. 67 din Regulamentul (CE) nr.
1.122/2009, dar numai până la data-limită de reţinere, şi voi prezenta documente
doveditoare în acest sens. Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui
animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal ca urmare a unui accident de
care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.
4. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii
şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de
evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Nume şi prenume : ...............................................................

Ştampila

Data

(administrator/reprezentant legal/persoană fizică/împuternicit)
.............................................................................................

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

Semnătură : .................................................
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IV. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII pentru ANT ovine caprine

Subsemnatul ........................................................, declar următoarele:
1. Am luat la cunoştinţă:
- Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare,
conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect:
a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele ovine/25 de
capete femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 30
martie a anului de solicitare
b) efectivul de femele ovine/caprine pentru care se solicită prima este identificat
conform prevederilor art. 4 alin. (3) literele c) şi d) şi înscris în Registrul naţional al
exploataţiilor la data solicitării primei;
c) efectivul de femele ovine/caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în
exploataţie, pe perioada de reţinere cel puţin 90 de zile de la data limită de depunere a
cererilor, la adresa ( localitatea/judeţul/sau păşunea de pe raza localităţii, după caz),
menţionată în cerere, efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima este
identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu;
- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal,
precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu
realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale.
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita solicitantului
documente suplimentare în orice moment.
- În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare
recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.
- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de
natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.
- În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate
de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.
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- Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de
solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, documentul care atestă controlul
la faţa locului, precum şi alte documente aferente dosarului.
- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în
Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal cu
nereguli şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.
- Dacă se constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata
primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor
de eligibilitate, se vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap
de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:
a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale
determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală
pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;
b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale
determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:
(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;
(ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;
(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;
(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;
(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe
cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale determinat este mai mare de 50%.
- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor
circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de
a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la finalul perioadei
de reţinere, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al APIA, în
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termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de
animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:
a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi
considerat responsabil.
2. Drept care mă angajez şi declar următoarele:
- Mă angajez ca în cazul în care, între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii
au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la
exploataţie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt producător
agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să
comunic în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
- Mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. 31 din Regulamentul (CE)
nr.73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole
comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.
378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003). În acest sens voi
prezenta dovezile cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind
apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă
majoră sunt: calamităţile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a
adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial
animalele din exploataţie.
- Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi să permit accesul în exploataţie.
- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul de cerere privind
solicitarea primei pe cap de animal şi în documentele anexate acesteia, sunt reale,
complete, corecte şi valabile.

NOTĂ: Câmpurile notate cu "*) " sunt OBLIGATORIU de completat.
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Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator
desemnat/împuternicit:

Ştampila:

Data:
................/2014

În caz de împuternicire,

Numele şi prenumele împuternicitului, în clar:

V. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII - CERINŢE DE ECO-CONDIŢIONALITATE

Subsemnatul ......................................, în calitate de ..................................... declar
că am luat la cunoştinţă cerinţele de eco-condiţionalitate şi mă angajez să le respect
pe întreaga exploataţie. Mă angajez să declar toate animalele existente în cadrul
exploataţiei/gospodăriei şi codul/codurile de exploataţie cu care sunt înscris în
Registrul Naţional al Exploataţiilor, administrat de către Agenţia Naţională Sanitară
Veterinară şi mă oblig să asigur accesul inspectorilor APIA şi ANSVSA pentru
verificarea respectării normelor de eco-condiţionalitate.
A. Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor
nr. 30/147/2010, cu modificările şi completările ulterioare:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă
şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală
a fermei.
GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu
plante prăşitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol
GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani
consecutiv.
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GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.
III. Standarde pentru menţinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate
excesivă a solului.
IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor
agricole
GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de
păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.
GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente.
GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe
terenurile agricole.
GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe
terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.
V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor
GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în
agricultură.*)
GAEC 12. Este interzisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel şi a produselor de
protecţia plantelor pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de
protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe
terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%,
panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă)
GAEC 13. Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin
descărcarea pe teren şi infiltrarea prin sol a produselor ce conţin substanţe
periculoase utilizate în agricultură, cu excepţia cazului în care o astfel de
deversare/descărcare este reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor
deţinută de agricultor)
_____________
1

) Se aplică la nivelul întregului teritoriu al României, în conformitate cu prevederile
art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (2) litera i) şi art. 7 alin. (1) litera b) din Programul de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin
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Decizia nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în
temeiul art. 6 alin (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 694/2000
2

) Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul
următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de protecţia plantelor
(erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creştere), produse
de uz veterinar (medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere
(combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte şi alte
produse utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă,
în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici prevăzută în anexa
nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului
şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr.187/2155/42/2011, cu modificările ulterioare:
MEDIU:
SMR 1 Conservarea păsărilor sălbatice
SMR 3 Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de
epurare în agricultură**)
SMR 4 Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
SMR 5 Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică
SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SĂNĂTATEA ANIMALELOR:***)
SMR 6 Identificarea şi înregistrarea porcinelor
SMR 7 Identificarea şi înregistrarea bovinelor
SMR 8 Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine şi caprine.
SĂNĂTATE PUBLICĂ, SĂNĂTATEA ANIMALELOR ŞI SĂNĂTATEA PLANTELOR:
SMR 9 Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare
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SMR 10 Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi
beta-agoniste în creşterea animalelor
SMR 11 Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în
domeniul siguranţei produselor alimentare
SMR 12 Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii
spongiforme transmisibile (EST)
NOTIFICAREA BOLILOR:
SMR 13 Măsuri de combatere a febrei aftoase
SMR 14 Măsuri de combatere a anumitor boli la animale: boala veziculoasă a
porcului, variola ovină şi caprină, pesta porcină africană şi pesta porcină clasică
SMR 15 Măsuri de combatere şi de eradicare a febrei catarale ovine (boala limbii
albastre - bluetongue)
C. Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu****) care trebuie
respectate la nivel de fermă, conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007 - 2013
1 - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au
fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare
2 - Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie
calificate (să aibă o atestare profesională).
3 - Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având
"toxicitate ridicată" sau ca "toxice" trebuie să fie înregistrate la serviciul special din
cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate
la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.
4 - Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul
în care aceste produse au fost omologate şi numai conform instrucţiunilor de utilizare.
5 - Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de
protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de
protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile
competente.
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6 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N)
ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.
7 - Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este
interzisă.
8 - Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin
încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.
9 - Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe
terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.
10 - Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu
următoarele indicaţii: Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator
lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea staţiilor de captare a apei
potabile, nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de
staţia de captare a apei.
11 - Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.
12 - Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.
13 - Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
14 - Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra
această activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune
controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.
15 - În vederea protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă uciderea sau
capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată.
Pentru P 1, 2, 3, 6 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13, pentru P 4 cerinţele
minime de la 6 la 13, pentru P 5 sunt relevante cerinţele minime 1, 6, 7, 12, 13, 14, iar
pentru P 7 cerinţele de la 1 la 13 şi 15.
_____________
*) beneficiarii care utilizează apa pentru irigaţii trebuie să prezinte la depunerea
cererii unice de plată documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a apei de
irigaţii.
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**) beneficiarii care utilizează nămolurile de epurare trebuie să prezinte la
depunerea cererii unice de plată documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a
nămolurilor de epurare.
***) beneficiarii care deţin animale trebuie să prezinte în mod obligatoriu ID-ul
exploataţiei/exploataţiilor zootehnice eliberat de la Registrul Naţional al Exploataţiilor
****) Parcela pe care nu se respectă cerinţa minimă relevantă se exclude de la plată
agro-mediu conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 174/2013.

Semnătură şi/Ştampilă:

Data:

Semnătura titularului/administratorului/

Ştampila

Data:

reprezentantului legal/împuternicitului

(dacă este cazul)

................../2014

CONTROLUL VIZUAL AL CERERII DE PLATĂ ŞI A DOCUMENTELOR ATAŞATE

*) Solicit
plata
pentru:

Documente ataşate

*)
Bifaţi

Bifaţi
PF PJ/PFA/
II/IF

Documente
comune
ataşate
pentru toate
schemele/
categoriile
(ANT-B,
ANT-O,
ANT-C, VL,
FB, TC, OD,

Copie BI/CI/paşaport

|¯|

Copie CUI/CIF

|¯|

Copie BI/CI/paşaport administrator/reprezentant/titular

|¯|

Copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în
Registrul Unic de Identificare - RUI al APIA, în cazul
exploataţiilor nou-înfiinţate

|¯|

În caz de reprezentare: delegaţia de împuternicire şi copii
CI/BI titular de cerere şi împuternicit

|¯|
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În caz de reprezentare: procură notarială de împuternicire şi |¯|
copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit

OC)

ANT
BOVINE
Cod: ANTB
documente
specifice

|¯|

Dovadă cont bancar activ

|¯|

Adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul
veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate
bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie sunt cuprinse în
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

|¯|

Copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al
exploataţiei completat în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 1760/2000 în cazul exploataţiilor de
bovine sau ale Regulamentului nr. 21/2004 în cazul
exploataţiilor de ovine/caprine;

|¯|

Copie paşaport/copie document care atestă ieşirea din
exploataţie, după caz, pentru exploataţiile nou înfiinţate şi/sau
pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anul 2013

|¯|

Copie dovadă înregistrare beneficiar în sistemul de
administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de
lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă anterior
anului solicitării primei, pentru exploataţiile nou-înfiinţate sau
care nu au depus cerere în anul 2013
Adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de
bovine eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de
bovine, legal constituită
Adeverinţa eliberată de asociaţiile/agenţia acreditată pentru
înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic

|¯| Nu e
cazul
|¯|
|¯| Nu e
cazul
|¯|
|¯| Nu e
cazul
|¯|
|¯| Nu e
cazul
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ANT OVINE

Adeverinţa eliberată de asociaţiile crescătorilor de
ovine/caprine legal constituite care atestă efectivele de
OVINE pentru care se poate solicita prima

|¯|

Copie de pe prima şi ultima pagină a Registrului individual al
exploataţiei (RIE) completat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 21/2004

|¯|

Adeverinţa eliberată de asociaţiile crescătorilor de
ovine/caprine legal constituite care atestă efectivele de
CAPRINE pentru care se poate solicita prima

|¯|

Copie de pe prima şi ultima pagină a Registrului individual al
exploataţiei (RIE) completat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 21/2004

|¯|

Copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în
sistemul de administrare a cotelor de lapte

|¯|

Copie de pe paşaportul fiecărui animal din lista vacilor de
lapte, pentru care se solicită ajutor specific

|¯|

|¯|

Copie de pe paşaportul fiecărui animal din lista bivoliţelor de
lapte, pentru care se solicită ajutor specific

|¯|

|¯|

Copie de pe paşaportul fiecărui animal din lista taurinelor din
rase de carne şi metişii acestora, pentru care se solicită
ajutor specific

|¯|

Adeverinţa eliberată de structurile teritoriale ale ANARZ,
pentru certificarea raselor de carne şi metişii acestora, pentru
animalele solicitate

|¯|

|¯|

Cod: ANTO
documente
specifice
ANT
CAPRINE

|¯|

Cod: ANTC
documente
specifice
VACI DE
LAPTE

|¯|

Cod : VL
documente
specifice
BIVOLIŢE
DE LAPTE
Cod: FB
documente
specifice
TAURINE
DIN RASE
DE CARNE
ŞI METIŞII
ACESTORA
Cod : TC
documente

TC.1. Pentru vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de
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specifice

carne:
TC.1.1.Vaci de carne - copia certificatului de origine

|¯|

TC.1.2.Vaci metise cu rase de carne - copia buletinului de
însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală a mamei,
pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din
rasă de carne;

|¯|

TC.2. Pentru tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi metişii
acestora:
TC.2.1. Tineret din rase de carne - copia certificatului de
origine al tineretului

|¯|

Copia documentului care atestă ieşirea din efectiv, după caz

|¯|
|¯| Nu e
cazul

TC.2.2. Tineret metis - copia buletinului de însămânţări
artificiale/adeverinţei de montă naturală pe care să se
menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de
carne.

|¯|

TC.3. Pentru tauri din rase de carne

OVINE
CAPRINE
ZONA DEF.

|¯|

TC.3. Tauri din rase de carne - copia certificatului de origine

|¯|

Copie de pe prima şi ultima pagină a Registrului individual al
exploataţiei (RIE) completat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 21/2004

|¯|

Cod: OCD
documente
specifice

CÂMPURILE NOTATE CU "*" SUNT OBLIGATORII.
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Semnătura

Ştampila

Data

administrator/titular/reprezentant
legal/persoană fizică/împuternicit
Nume şi prenume:
Semnătură funcţionar APIA care a preluat
cererea şi a efectuat controlul vizual al
cererii şi a documentelor ataşate
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