
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din 

zonele defavorizate  
 

 
Având în vedere prevederile art. 68 alin.(1) lit.(b) 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, ale 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, ale Regulamentului 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. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul 
schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, şi ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor 
din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 
92/102/CEE și 64/432/CEE 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 
Art. 1. Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane 
fizice, persoane juridice, crescători de ovine/caprine, denumiţi în continuare beneficiari, cu exploataţii cu 
cod 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 un ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei 
plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de femele ovine/caprine determinat. 

Art. 2 În sensul prevederilor prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: 
a) „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 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; 

b) „animal determinat” - înseamnă orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru 
acordarea unui ajutor, potrivit prevederilor art.2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/ 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; 

c) „exploataţie” (cu cod atribuit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor-ANSVSA) - orice unitate, construcție sau, în cazul unei exploatații în 
spațiu deschis, orice loc în care sunt deținute, crescute sau manipulate animalele, potrivit 
prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de 
identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE; 



d) „ovine/caprine” – femele din speciile ovine/caprine care au vârsta de minimum 1 an la data de 
31 august a anului de solicitare;  

e) „perioadă de reţinere” - înseamnă 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 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; 

f) „registru ” înseamnă registrul ţinut de deţinătorii de animale în conformitate cu art. 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004, potrivit prevederilor art.2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 
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; 

g) „sumă necuvenită” - plata nedatorată, aşa cum este aceasta prevăzută în dreptul civil, acordată 
unui beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene şi/sau 
din fonduri publice aferente acestora. 
 

CAPITOLUL II: Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutorului specific 
Art. 3.(1) Beneficiarii prevăzuți la art.1 care solicită ajutor specific pentru femele din speciile 

ovine/caprine rebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, 

inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare; 
b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat și înregistrat în 

Registrul național al exploatațiilor – RNE la data depunerii cererii;  
c) să dețină registrul individual al exploatației completat şi actualizat în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE; 

d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menținute, pe o 
perioadă de reținere de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor, la adresa exploatației 
şi/sau locației, situată în zone defavorizate din România, menționată în cererea de ajutor. 
(2) Pe lângă condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) beneficiarii trebuie să respecte şi 

standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole 
desfăşurate la nivelul fermei, după caz, reglementate de Ordinul MADR nr. 187/2011  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. 

Art. 4.(1) Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu 
stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 6.711.315 euro.  

           (2) Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului alocat anual la efectivul de 
capete eligibile, fără a depăşi 6,5 euro/cap. 

Art. 5. Ajutorul specific prevăzut la art. 1 reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului 
European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art. 6. Plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzut la art. 1 se efectuează până la data de 30 
iunie a anului următor. 

Art. 7.(1) Pentru a beneficia de ajutorul specific prevăzut la art. 1, solicitanţii trebuie să depună o 
cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, al cărei model este 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în perioada 9 septembrie-4 octombrie a 
anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean 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 următoarele documente: 



a) copie de pe datele de identificare ale solicitantului respectiv carte identitate/buletin 
identitate/paşaport/certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificat de înregistrare 
fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte 
identitate/buletin identitate/paşaport; 

b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare - RUI al 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

c) copie de pe prima și ultima pagină a registrului individual al exploatației completat şi 
actualizat până la data depunerii cererii de ajutor; 

d) document cu coordonatele bancare; 
e) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică 

împuternicit, care 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. 

f) copie de pe 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 documente) 
pentru animalele provenite din alte exploataţii, după caz. 

             (2) 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. 

           (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor 
formulare de cereri de ajutor/cereri de ajutor pretipărite. 

Art. 8. Cererea de ajutor poate fi retrasă total, în scris, în orice moment până la emiterea deciziei 
de plată, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile 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 nereguli, conform art. 25 
din 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. 
1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute 
pentru sectorul vitivinicol. 

Art. 9. 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. 

Art. 10.(1) 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, precum şi un supracontrol la faţa locului la minimum 1% din 
totalul beneficiarilor care au făcut obiectul controlului la faţa locului. 

             (2) Controlul la faţa locului se efectuează până la data limită a perioadei de reţinere a 
fiecărui an, în funcţie de perioada de depunere a cererilor, conform manualului de proceduri, dar poate fi 
efectuat şi în afara perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de neregulile rezultate în urma controlului. 

             (3) Pentru fiecare control/supracontrol efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de 
control/supracontrol, conform manualului de procedură. 

             (4) În cazul în care între data depunerii cererii şi data finalizării controlului 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. 

Art. 11.(1) Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 1.122/2009. 

             (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică situaţiilor prevăzute la art. 67 şi 73 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, iar pentru cazurile de forţă majoră se aplică prevederile art. 75 din 
acelaşi regulament. 
 



CAPITOLUL III: Dispoziţii tranzitorii şi finale 
Art. 12. Pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate conform prezentei hotărâri se aplică 

prevederile art. 80 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009. 
Art. 13.(1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

elaborează ghidul solicitantului şi manuale de proceduri 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. 

             (2) Ghidul solicitantului se elaborează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişarea pe site-ul oficial al instituţiei. 

Art. 14. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene informaţii 
detaliate cu privire la aplicarea prezentei măsuri de ajutor specific, potrivit art. 140 din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009. 

PRIM-MINISTRU 
 
 

Victor-Viorel PONTA 



Anexă 
 

  Judeţul  
 

Nr. cerere şi data din  
Registrul electronic de înregistrare al cererilor   
................................din......./....../   Centrul Judeţean APIA 

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

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea*) 

  Nr. unic de identificare solicitant (RUI)    
  RO…………………………………. 
 

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

CERERE DE PLATĂ pentru anul .............. 
ajutor specific acordat producătorilor  

de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate 
PERSOANE FIZICE: *) 

01.*) Nume   02.*) Prenume 

 

  

  
 03.*)  CNP               
04. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie) 
ADRESĂ DOMICILIU : 

05.*)Judeţ  
 

  06.*)Localitate    
  

07. *)Sat / Strada    08. *)Nr.    09. *)Cod  poştal    10.  Bl.  11. Sc.   12. Ap.   

      
 13.*)Telefon             14. Fax 15. E-mail 
   

 PERSOANE JURIDICE (PJ/PFA / ÎI/ ÎF:*) 
  16. *) Denumire  

 
  17.*) Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CIF)           
  18.*) Nume administrator/ reprezentant  19.*)Prenume administrator/ reprezentant 

  
  20.*) CNP administrator/ reprezentant              
   21.*) Tip de organizare 

 

 

 

 

 

 

 

 ADRESĂ SEDIU PJ/PFA/ÎI/ÎF : 
 22.*)Judeţ  
 

  23.*)Localitate    
  

 24.*)Sat / Strada    25. *)Nr.    26.*) Cod  poştal    27.  Bl.  28. Sc.   29. Ap.   

      

 30.*)Telefon    31. Fax 32. E-mail 
   

COORDONATE BANCARE:*)  
 33. *)Banca  34. *) Filiala  

  
35. *)Nr. cont IBAN  
                        
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit) 

36. Nume                      37. Prenume 
  

38. CNP               
39.Cod ţară, nr.act identitate (altă cetăţenie)             
40. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale          
Notă: Câmpurile notate cu „* )” sunt  OBLIGATORII de completat.  



41.*) SEDIUL EXPLOATAŢIEI pentru care se solicită ajutor specific 
(se completează pentru fiecare cod  de exploataţie ANSVSA  pentru care se solicită ajutor) 
 

Nr. 
crt. 

Cod ANSVSA Judeţ Comună/oraş Sat  Strada  Nr. Cod Siruta 
comună/oraş 

        
        

  42*). LOCAŢIA unde sunt mentinute  animalele în perioada de reţinere 
r. 

crt. 
Judeţ Comună/oraş Sat  Strada  Nr.  Cod Siruta 

comună/oraş 
       
       

     43.*) LISTA animalelor  pentru care se solicită ajutorul specific în anul ..... ....... 
 
Nr. 
Crt. 

Număr de identificare animal 
(crotalie) Specia  Data naşterii 

(ziua/luna/anul) 
Codul ANSVSA al 

exploataţiei 
                 R O           
                 R O           
                 R O           
                 R O           
                 R O           
                 R O           
                 R O           
                 R O           
                 R O           
                 R O           

....                 R O           
 

Nr. de femele ovine/caprine solicitate în cerere ................. capete 
Nr. total alte ovine/caprine deţinute în exploataţie/exploataţiil ................. capete 
 
Declar că pentru exploataţiile menţionate în cerere deţin registrul individual al exploataţiei actualizat în 
conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) nr. 21/2004. 

44. ALTE DATE 
 

Declar că deţin o suprafaţă de   
...............................................  ha 

 

Am depus cerere unică de plată pe suprafaţă  
    DA NU 

 

 
 

Nr. şi data ............................................ 
 

 

       45. ALTE SPECII DE ANIMALE DEŢINUTE ÎN EXPLOATAŢIE: bovie, suine  

Nr. capete deținute bovine suine 

   

               

 
Nume şi prenume : .................................................................................. 
(administrator/reprezentant legal/persoană fizică/împuternicit) 
.................................................................................................................. 
 
Semnătură : .................................................... 
 

Ştampila 

Data 
 

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

 

 

 



46. ANGAJAMENTE ŞI  DECLARAŢII 

Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) ...................................................................................... 
.................................................................................................., reprezentat de ................................................, în 
calitate de .................................................... declar următoarele: 
1. Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor de eligibilitate şi mă angajez să respect următoarele: 
- să solicit ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de femele ovine/caprine inclusiv pe 
beneficiar, care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare; 
- efectivul de animale pentru care solicit ajutor specific este identificat și înregistrat în Registrul național al 
exploatațiilor – RNE la data depunerii cererii; 
- dețin registrul individual al exploatației completat şi actualizat în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a 
animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 
92/102/CEE și 64/432/CEE; 
- femelele de ovine/caprine pentru care solicit ajutor specific să le mențin, pe întreaga perioadă de reținere de 
100 zile de la termenul limită de depunere a cererii, la adresa exploatației/locației menționată în cerere. 
- să depun cererea de sprijin însoţită de documentele obligatorii menţionate la art.7 alin.(1); 
- 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 la cunoştinţă asupra modalităţilor de acordare a ajutorului specific: 
a) să notific, în scris, Centrul Judeţean al A.P.I.A, 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 după sine 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 A.P.I.A. 
de a efectua un control la faţa locului şi dacă în urma controlului au fost identificate nereguli, conform art. 25 
din Regulamentul CE nr. 1122/2009.  
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 
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 de zile lucrătoare, dar numai până la data limită de reţinere; 
h) autorităţile responsabile de la nivelul A.P.I.A., 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, 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 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 (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 cu 
modificările şi completările ulterioare); 
d) Mă angajez, să furnizez toate documentele solicitate de către A.P.I.A.; 
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 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, decesul beneficiarului, distrugerea accidentală a 
adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial turma. 
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. 
 
47. CONTROLUL VIZUAL AL CERERII DE PLATĂ ŞI A DOCUMENTELOR ATAŞATE 
 

*) Solicit 
ajutor specific 

acordat 
producătorilor 
de lapte şi de 

carne de 
ovină/caprină 

din zonele 
defavorizate  

cod O/C 
  

Documente ataşate 

Bifaţi 

C
om

pl
et

 

PF  
PJ / 

PFA / 
II / IF 

- copie de pe BI/CI/paşaport   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- copie de pe CUI /CIF   

- copie de pe BI/CI/paşaport administrator/reprezentant/titular   

- copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de 
Identificare – RUI  al A.P.I.A. 

 

  
- în caz de reprezentare: delegaţia de împuternicire şi copii de pe CI/BI titular de 
cerere şi împuternicit 

  

- în caz de reprezentare: procură notarială de împuternicire şi copii de pe CI/BI 
titular de cerere şi împuternicit 

  

- document cu coordonatele bancare  
- Adeverinta emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de libera 
practica imputernicit, care atesta că ovinele/caprinele sunt cuprinse  în Programul 
actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, 
de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar 
actiunile prevăzute sunt efectuate la zi 

 

 

 

- copie de pe 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 documente) pentru animalele provenite din alte exploataţii, 
după caz  

 
 

  

- copie de pe prima și ultima pagină a registrului exploatației completat şi 
actualizat până la data depunerii cererii de ajutor 

 

  

- Angajament privind respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare a 
mediului şi de identificare şi înregistrare a animalelor (SMR1-8- numai pentru cei 
care au cerere de plata pentru  suprafață  ) 

 

 

 

CÂMPURILE NOTATE CU  „*) ” SUNT  OBLIGATORII.          
 
 

 
Nume şi prenume : .................................................................................. 
(administrator/reprezentant legal/persoană fizică/împuternicit) 

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

 
Semnătură : .................................................... 
 

Ştampila 

Data 
 

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

 
 
Nume şi prenume : ................................................................................................................ 
(funcţionar APIA care a preluat cererea şi a efectuat controlul vizual al cererii şi a documentelor ataşate) 

 
Semnătură : .................................................... 

 

Data 
 

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

 



 
 

Anexă la cerere 

 

 

 

ANGAJAMENT 

PRIVIND RESPECTAREA CERINŢELOR LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE A 
MEDIULUI ŞI DE IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE A ANIMALELOR (SMR 1-8) 

 

 

 

Subsemnata/SubsemnatulSubscrisa(beneficiar), ......................................................................, 
CNP / CUI .................................................... titular/administrator/reprezentant legal al (denumirea 
persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/intreprinderii individuale/intreprinderii familiale) 
.............................................................................................................., având CUI .........................., 
nr. unic de înregistrare în RUI (ID) RO ................................ și cererea de plată pe suprafață nr. 
.......................din data de .................................. 

mă oblig să respect cerințele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând 
fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei,(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, cu modificările și 
completările ulterioare). 

 

În caz contrar, mă oblig să suport reducerile și excluderile în conformitate cu prevederile 
legislaţiei naţionale şi europene. 

 

Semnătura titularului/ administratorului/ 
reprezentantului legal/ împuternicitului 

 

 

Ştampila  

(dacă este cazul) 

Data: 

.................. / 2013 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ 
Hotărâre a Guvernului  privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de 
ovine/caprine din zonele defavorizate  
 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

     Prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2012, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 544 din data de 3 august 2012, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a stabilit schema de ajutor specific acordat producătorilor 
de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate, conform prevederilor  art. 68 
alin. (1) lit. b) a Regulamentul (CE) nr. 73/2009 în funcţie de efectivul de animale 
deținut/beneficiar/categorie din următoarele categorii: 

a) vaci de lapte; 
b) bivolițe de lapte; 
c) taurine din rase de carne și metișii acestora: tauri din rase de carne, vaci 

din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul și/sau 
femel din rase de carne și/sau metiși cu rase de carne.   

     Suma totală alocată acestei scheme de sprijin este  de 30.447.205 Euro. 
 
La numeroasele solicitări ale reprezentanților crescătorilor din sectorul privat, în 
anul 2013 s-a notificat la Comisia Europeană o noua formă de ajutor specific 
pentru cresctorii de ovine/caprine de lapte /carne din zonele defavorizate. 
 

2. Transpunere/ 
creare cadru 
pentru aplicare 
legislaţie 
comunitară 

Completarea cadrului pentru aplicarea unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 
30/31.01.2009 şi din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Consiliului, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 316/2.12.2009. 

3. Schimbări 
preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului reglementează sectorul de creștere a 
ovinelor și caprinelor de lapte și carne din zonele defavorizate, astfel: 

- se definesc categoriile de animale pentru care se poate solicita ajutor 
specific respectiv, categoria femelelor din speciile ovine/caprine; 

- reglementează perioada de depunere pentru acordarea ajutorului specific 
pentru femelele ovine/caprine, respectiv 9 septembrie – 4 octombrie 2013 a 
anului pentru care se face solicitarea; 

- se stabilește efectivul de 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, 
pe beneficiar pentru care se poate acorda ajutorul specific; 

- se stabilește valoarea totală a ajutorului financiar specific de 6.711.315 euro 
și cuantumul pentru categoria femelelor din speciile ovine/caprine de 
maximum 6,5 euro/cap; 
 

4. Alte 
informaţii(**) 

Nu este cazul 
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Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic 

- menţinerea nivelului efectivelor de animale și a producţiilor acestora; 
- creșterea veniturilor exploatațiilor de ovine/caprine; 
 

2. Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul, conform prevederilor art. 139 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. 

3. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

- echilibrarea veniturilor pe filiera laptelui și a cărnii de ovine/caprine în 
scopul menţinerii producţiei de lapte şi produse lactate, precum și 
stimulării producției de carne de ovine/caprine, pe piaţa naţională şi 
comunitară; 
 

4. Impactul social 
- compensarea pierderilor suferite din cauza zonei defavorizate, în cazul 
activității de creștere a ovinelor/caprinelor; 
 

5. Impactul asupra 
mediului(***) 

- menţinerea exploataţiilor de creştere a ovinelor/caprinelor în zone 
defavorizate, duce la menţinerea pajiştilor naturale şi a florei spontane pe 
aceste suprafeţe, la respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact asupra 
condiţiilor de protecţie a mediului. 
 

6. Impactul asupra 
drepturilor şi 
libertăţilor 
fundamentale ale 
omului 

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a 
drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de 
România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. 
 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

 Ajutorul specific ce reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, 
se asigură din sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din vărsăminte din 
privatizare înregistrare în contul curent general al Trezoreriei Statului, conform legilor bugetare anuale. 

 

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare  

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii 

 
Nu este cazul 
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2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

 
Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare 

 
Elaborarea prezentului proiect de act normativ pentru:  
- completarea aplicării prevederilor art. 68 alin.(1) lit.b din 
Regulamentul (CE) nr.73/19.01.2009 al Consiliului de 
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor 
direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și 
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 și de abrogare a  
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, creează posibilitatea 
acordării de ajutoare specifice agricultorilor pentru a le 
compensa dezavantajele specifice care îi afectează, în 
regiunile vulnerabile din punct de vedere economic; 
 

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie  
a Uniunii Europene  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg aranjamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme 

 
Proiectul de act normativ a fost elaborat de 
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, împreună cu specialişti ai 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
și reprezentanţi ai asociațiilor de crescători de 
ovine/caprine din zonele defavorizate. 
 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

Nu este cazul  

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile  Hotărârii  Guvernului nr. 750/2005 
privind consiliile interministeriale permanente 
 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii 
 
Nu este cazul. 
 

Seciunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implemantarea proiectului 
de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

 
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, prin 
afişare pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 
 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului  de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale – înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente  

        Proiectul de act normativ se implementează de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi reţeaua sa 
teritorială. 
 

1. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului  privind schema de 
ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, pe care 
îl supunem spre adoptare. 
 

 

MINISTRUL AGRICULTURII  
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
Daniel CONSTANTIN 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

              VICEPRIM-MINISTRU                                              
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE           
                  
                 Daniel CHIȚOIU                                                   
 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
 
                       Liviu VOINEA 

 

                                                                                         

  MINISTRUL AFACERILOR                                          
               EXTERNE 
                                                                              
      Titus CORLĂȚEAN                                                   

 

                                                                              
                   

MINISTRUL  JUSTIŢIEI 

                                                        Robert Marius CAZANCIUC 
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