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Beneficiari
Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale
de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

Schemele de plată pentru bovine:
a) schemă decuplată de producție în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producție în sectorul carne.
Primele pentru schemele de plăți naționale directe
complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine,
se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli
înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură – APIA cu cod unic de identificare,
în funcţie de criteriile de eligibilitate.

Condiții de eligibilitate
Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă producătorilor
agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la
data solicitării primei;
2. solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă
2013 – 2014;
3. solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de
cotă de referință 2012 – 2013.
Prima pentru această schemă se acordă pe cantitatea de lapte produs şi înregistrat la livrări
şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012 - 2013.
Pentru crescătorii de bovine nou-înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte
în anul de cotă 2013-2014, prima se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) exploatația de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;
b) solicitantul să fi livrat și/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de
cotă 2013-2014.

Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă producătorilor
agricoli care îndeplineasc cumulativ următoarele condiţii:
a) deţin un efectiv de minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de referinţă
de 31 ianuarie 2013, înregistrate în RNE;
b) exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la
data solicitării primei.
Prima pentru această schemă se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu
vârsta de minim 16 luni, la care se adaugă şi tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de
minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.
Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014,
prima se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) deţin un efectiv de minim 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni la data de 17 aprilie
2014, înregistrate în RNE;
b)

exploatația de bovine este înregistrată în RNE la data solicitării primei.
Documentele necesare acordării primei

Cererea este însoţită de următoarele documente:
a.
copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare
la Oficiul Registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi 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 APIA, numai pentru exploataţii noi;
c.

document coordonate bancare;

d. adeverință emisă prin procedura SNIIA – Sistemul național de identificare și înregistrare
a animalelor, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că
bovinele 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;
e.
copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe
documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru solicitanţii schemei decuplată de
producție în sectorul carne, în cazul exploataţiilor înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 - 17
aprilie 2014 şi/sau nu au beneficiat de primă în anul 2013;
f.
copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de
lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct pentru solicitanţii schemei
decuplată de producție în sectorul lapte în cazul producătorilor agricoli nou-înregistraţi în
sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 – 2014;
g.
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 nou-înfiinţate în perioada 1
februarie 2013 - 17 aprilie 2014, care deţin maximum 19 capete vaci la data depunerii cererilor/
nou 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;
h. 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/nou înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor
de lapte în anul de cotă 2013 - 2014, care deţin minimum 20 capete vaci la data depunerii
cererii.
Lista cu organizațiile crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională
precum și Lista cu asociațiile crescătorilor de bovine legal constituite afiliate la o organizație
a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională sunt postate pe site-ul
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Lista_Asociatiilor.pdf .

Termene de depunere
Pentru anul 2014 solicitanţii au depus cererea unică de plată în perioada 18 aprilie – 20
iunie 2014 pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la Agenția națională Sanitară
Veterinară și pentru Sănătatea Alimentației – ANSVSA la centrul APIA judeţean/local 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.
Legislație
A. Legislaţia europeană:
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 și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Reg.
(CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Reg. (CE) nr.
1782/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Regulamentul (CE) nr. 1122 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de
aplicare a Reg. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea,
modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct
pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Reg. (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare
prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare.

B. Legislaţia naţională
Ordinul M.A.D.R. Nr. 573/17 aprilie 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.
Pentru detalii ne puteți contacta pe e-mail la adresa: relatii.cu.publicul@apia.org.ro sau
telefonic la centrele județene APIA ale căror date de contact le puteți găsi pe pagina oficială
web a Agenției.
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