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Ajutorul este destinat producătorilor de lapte şi carne de vită din zone defavorizate
şi finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).
Cuantumul ajutorului specific se calculează anual, prin raportarea plafonului de

30.447.205 euro la efectivul de capete eligibile din toate categoriile.
Beneficiari
Producătorii agricoli persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.

Condiţii de acordare generale:
- exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în
Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013;
- bovinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt
identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE;
- solicitantul deţine registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu
prevederile Reg. (UE) nr.1760/2000.

Condiţii de acordare specifice - vaci de lapte:
a) beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de
gestionare a cotei de lapte al Serviciului de
Administrare a Cotei de lapte din cadrul APIA cu
cota de lapte pentru livrări si/sau vânzari directe şi
vor prezenta dovada înregistrării;
b) beneficiarii solicită ajutor specific pentru un
număr minim de 2 vaci de lapte/exploataţie şi un
număr maxim de 15 capete vaci de lapte, inclusiv,
pe beneficiar;
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c) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o
perioadă de reţinere de 6 luni şi anume, la adresa exploataţiei/ locaţiei
menţionate în cerere;
d) vaca de lapte a fătat cel putin o dată până la termenul limită de depunere a
cererilor şi are cel puţin un produs identificat şi înregistrat în RNE;
e) beneficiarii prezintă, la depunere, originalele paşapoartelor animalelor pentru
care solicită ajutor.

Condiţii de acordare specifice - bivoliţe de lapte:
a) solicită ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte,
pe beneficiar;
b) bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o
perioadă de reţinere de 6 luni şi anume, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionate
în cerere;
c) bivoliţa de lapte a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a
cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE;
d) beneficiarii prezintă la depunere originalele paşapoartelor animalelor respective.

Condiţii de acordare specifice - taurine de carne/metişi cu rase de
carne:
a) solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete,
pe beneficiar;
b) deţin documente oficiale care atestă rasa de carne / metişii cu rasele de carne;
c) deţin documente care atestă ieşirile din efectiv, pentru cazurile de tineret ieşit
din exploatație;
d) prezintă, la depunere, originalele paşapoartelor animalelor pentru care solicită
ajutor, cu excepţia celor ieşite din exploataţie;
e) animalele pentru care se solicită ajutorul specific sunt deţinute de beneficiar o
perioadă de cel puţin 8 luni de la dată intrării în exploataţie a acestora până în
momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz (pentru taurinele de carne
existente în exploataţie la data depunerii) cu excepţia vacilor din rase de carne care
trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere
a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere.
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Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acordă:
a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv:
- pentru tineretul mascul care are vârsta de maxim 25 de luni, la data ieşirii
din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 - 30 mai 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 2013 – 20
iunie 2014;
- pentru tineretul mascul existent în exploataţie care are vârsta de maxim 25
de luni până la data de 20 iunie 2014;
- pentru tineretul femel existent în exploataţie, până la prima fătare dar nu mai
târziu de vârsta de maxim 32 de luni, până la data de 20 iunie 2014.
b) anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;
c) o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

Depunerea cererilor de plată
Documente generale care se ataşează la cerere,
indiferent de tipul schemei pentru care solicită ajutor
specific:
a) Copie de pe cartea de identitate/buletinul de
identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la
Oficiul Registrului comerţului/certificatul 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) copie document coordonate bancare;
d) copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei
completat în conformitate cu prevederile Reg. nr.1760/2000 în cazul
exploataţiilor de bovine sau ale Reg. nr.21/2004 în cazul exploataţiilor de
ovine/caprine;
e) adeverinţa emisă prin proceduri Sistem național de identificare și înregistrare a
animalelor – SNIIA de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care
atestă că animalele 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, precum şi că acţiunile
prevăzute sunt efectuate la zi.
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Documente specifice, în funcţie de categoria de animale pentru care se solicită
ajutorul financiar:
a) pentru vaci de lapte se va depune:
- copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare
a cotelor de lapte;
- copia de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită ajutor
specific.
b) pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora:
- adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” – ANARZ, 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/paşapoarte. Verificările se realizează conform manualului de
proceduri elaborat de ANARZ şi aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale - MADR;
- 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 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
certificatului de origine şi/sau copia buletinului de însămânţări artificiale/
adeverinţei de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie
să fie din rasă de carne.

Termenul de depunere
Perioada de depunere a cererilor este 18 aprilie – 20 iunie a anului pentru care se
face solicitarea.
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Cererea de plată se depune la Centrul judeţean/ local al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza
teritorială unde se află exploataţia cu cel m ai ma re num ăr de
animale!

Legislaţia europeană
o Regulamentul (CE) nr.73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru
agricultori în cadrul Politicii Agricole Comune şi de instituire a anumitor sisteme
de ajutor pentru agricultori;
o Regulamentul (CE) nr.1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE)
nr.73/2009;
o Regulamentul (UE) nr. 65 / 2011 din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de
punere în aplicare a Reg. (CE) nr. 1.698 / 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte
punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul
măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.

Legislaţia naţională
o Hotărârea de Guvern nr.298/2014 (modificată şi completată) privind schema de
ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită şi producătorilor
de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate;
o ORDIN MADR nr. 168 / 2012 pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de
carne, modificat şi completat;
o Ordinul MADR. 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.
Pentru informaţii suplimentare puteţi vizita pagina oficială web a Agenţiei, unde se
găsesc Ghidul solicitantului şi formularele aferente:

www.apia.org.ro
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