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ORDIN 
pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate 

a termenilor de referinţă și a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale 
tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice 

pentru producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de 
ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014 

 
 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole și strategii nr.        /     .04.2014,  
având în vedere prevederile: 
art. 1 şi 13 din 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu 
modificările ulterioare,  

art.8 din Hotărârea Guvernului nr. ....../2014 privind schema de ajutor specific acordat 
producătorilor de lapte şi de carne de vită și  producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, 
din zonele defavorizate, 

art.68 alin.(1) lit.b) și alin.(8), art.69 alin.(1) și alin.(4) și art. 105 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,  

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,  

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,  

art.22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a 
normelor de aplicare a ecocondiţionării, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a 
normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire 
a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, 

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 

art.6 pct.14 din Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 
1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în 
anul 2014, 



în temeiul Hotărârii Guvernului 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, 
 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul 
 

ORDIN 
 

Art. 1. Se aprobă modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate, 
termenii de referinţă și modelul de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în 
sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii 
de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele 
defavorizate, în anul 2014, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 920/2013 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a 
criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale 
directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare 
în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 din 12 septembrie 2013, cu 
modificările ulterioare, și Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind 
stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a 
termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în 
sectorul zootehnic la specia ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se abrogă. 

 
Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Anexa 
 
Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate, termenii de referinţă și 
modelul de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la 
speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de 

carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în 
anul 2014 

 
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

Art. 1. În anul 2014, în cadrul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, 
denumite în continuare ANT, se acordă prime producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din 
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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, 
crescători de animale, din speciile bovine și ovine/caprine, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, o singură dată pe an, în funcţie de 
criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme: 
a) schemă decuplată de producţie în sectorul lapte; 
b) schemă decuplată de producţie în sectorul carne; 
c) schemă cuplată de producție în sectorul ovine/caprine. 
 

Art. 2 În anul 2014, beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. ......./2014 
privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și  
producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, beneficiază de ajutor 
specific în funcţie de efectivul de animale deținut/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. 
 

CAPITOLUL II. Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutoarelor 
Art. 3.(1) Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.a) se acordă producătorilor agricoli 

menţionaţi la art. 1, crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării 
primei; 
b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă  2013-
2014; 
c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 
de referință 2012-2013. 
                      (2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit.a) 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. 
 

Art. 4.(1) Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.b) se acordă producătorilor agricoli 
menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) 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 ; 
b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă 
31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei. 



                       (2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) 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. 
 

Art. 5.(1) Pentru crescătorii de bovine, noi înregistrați în sistemul de administrare a cotelor 
de lapte în anul de cotă 2013 -2014, prima prevăzută la art.1 lit.a), se acordă producătorilor agricoli 
menționați la art.1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data 
solicitării primei; 

b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în 
anul de cotă 2013-2014. 

            (2) Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 
2014, prima prevăzută la art.1 lit.b), se acordă în mod corespunzător cu prevederile art.4 alin.(2), 
producătorilor agricoli menționați la art.1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 
aprilie 2014 înregistrate în RNE; 

b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data 
solicitării primei 

         
Art. 6.(1) Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.c) se acordă producătorilor agricoli 

menţionaţi la art. 1, crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine 
identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) efectivul din exploataţie  cu cod ANSVSA să 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; 
b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul 
naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; 
c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în 
exploataţie la adresa/locația menţionată în cerere pe perioada de reținere de 90 de zile de la data-
limită de depunere a cererii de plată; 
d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 
nr. 21/2004. 
 

Art. 7.(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din 
categoria prevăzută la art. 2 lit.a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări 
şi/sau vânzări directe; 
b) să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, 
inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care 
solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la 
ANSVSA; 
c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie 
identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE; 
d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000; 
e) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific 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, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din 
România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. 
                       (2) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care deţin mai multe exploataţii cu cod primit de la 
ANSVSA şi solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit.a) pentru un 
efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a 
maximum 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar. 



Art. 8. Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din 
categoria prevăzută la art. 2 lit.b) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de 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 de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau 
locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din 
România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013; 
c) bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie 
identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE; 
d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000. 

 
Art. 9.(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din 

categoria prevăzută la art. 2 lit.c) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe 
beneficiar, constituit, după caz, din: 

 (i) vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de 
ajutor specific pentru categoria prevăzută la art.2  lit.a); şi/sau 
            (ii) tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; şi/sau 
            (iii) tauri din rase de carne. 
b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în 
Registrul naţional al exploataţiilor - RNE; 
c) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000; 
d) să deţină documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne; 
e) să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz; 
f) animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar 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 excepția 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, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele 
defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007-2013. 
                        (2) Pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit.c), ajutorul specific se 
acordă: 
a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv: 
- pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație 
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 ieșirii 
din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;                       
- pentru tineretul mascul existent în exploatație care are vârsta de maximum 25 de luni până la data 
de 30 mai 2014; 
- pentru tineretul femel existent în exploatație până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 
maximum 32 de luni până la data de 30 mai 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. 
 

Art. 10. Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din 
categoria prevăzută la art. 2 lit.d) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să solicite 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; 



b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în 
Registrul naţional al exploataţiilor - RNE la data depunerii cererii; 
c) să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 21/2004; 
d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o 
perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa 
exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor 
exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa 
nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. 

             
Art. 11.(1) Pentru a beneficia de ajutoarele prevăzute la art.1 și 2, 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 la prezenta anexă, în perioada 18 
aprilie – 30 mai a anului pentru care se face solicitarea, 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, însoțită de documente generale și documente 
specifice fiecărei categorii de animale în funcție de schema aplicată. 

             (2) Documentele generale obligatorii : 
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 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură numai pentru  exploatatii noi; 
c) adeverinţă emisă, 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; 
d) copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1760 /2000 în cazul exploatațiilor de bovine sau ale 
Regulamentului nr.21 /2004  în cazul exploatațiilor de ovine/caprne; 
e) document  coordonate bancare. 

             (3) Pe lângă condiţiile de eligibilitate prevăzute la art.7, art.8, art.9 și art.10,  
beneficiarii prevăzuți la art.2 trebuie să respecte şi standardele de ecocondiţionalitate aplicabile 
terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, 
reglementate de 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. 
 

 Art.12. Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată  pentru schema 
prevăzută la art.1 lit.a) și b) sunt:     

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  
exploatațiilor înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 și/sau nu au 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 înregistrați în sistemul de administrare a 
cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014;  



c) adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului în cazul în 
care acesta deținea un efectiv de maximum 19 capete vaci în exploataţie la data de 28 
februarie 2014 sau în cazul producătorilor agricoli din exploatațiile nou înființate în perioada 
1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014, care dețin maximum 19 capete vaci la data depunerii 
cererilor/ noi înregistrați 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 recunoaște statutul de crescător de bovine al 
solicitantului și prin care se confirmă menținerea 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 exploatațiile 
înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014/ noi înregistrați în sistemul de 
administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014, care dețin minimum 20 capete 
vaci  la data depunerii cererii. 
 
Art. 13. Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută 

la art.1 lit.c) este adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de ovine/caprine al 
solicitantului, eliberată de către asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite. 

 
Art. 14. Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută 

la art.2 lit.a) sunt: 
a) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de 

lapte; 
b) copie de pe pașaportul fiecărei  vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific;  
 
Art. 15 Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută 

la art.2 lit.b) este copia de pe pașaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită ajutor 
specific.  

  
 Art. 16. Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată pentru pentru schema 
prevăzută la art.2 lit.c) sunt:     

a) adeverința 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/paşapoarte. 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. 

b) copie de pe pașaportul fiecărui animal existent în exploatație la data depunerii cererii;  
c) documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie, dacă e cazul; 
d) pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de 

origine; 
e) pentru vaca metisă cu rasă de carne, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei 

sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestația din care provine 
vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne; 
 



f) 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. 

 
Art. 17. Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în 

original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului 
judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului 
Bucureşti, după caz. 

 
Art. 18.(1) Organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, care eliberează 

adeverinţa prevăzută la art.12 lit.c) îndeplinesc următoarele condiţii: 
- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei; 
- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 6 
luni până la data depunerii documentelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 
- sunt organizaţii ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională sau sunt afiliate la o 
organizaţie a crescătorilor de bovine organizată la nivel naţional. 
                       (2) Organizaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, cu reprezentativitate 
naţională, prevăzute la alin.(1), depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în 
termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea 
verificării conformităţii, următoarele documente: 
- lista cu membri, din care să reiasă că reprezintă 50% +1 din judeţele ţării sau acreditarea pentru 
înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al unei rase de bovine; 
- certificatul de înregistrare fiscală; 
- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia 
financiară; 
- copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014. 
                      (3) Asociaţiile afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate 
naţională, prevăzute la alin.(1), depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în 
termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea 
verificării conformităţii, următoarele documente: 
- adeverinţă eliberată de organizaţia crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională din care 
să reiasă afilierea asociaţiei; 
- certificatul de înregistrare fiscală; 
- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia 
financiară; 
- copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014. 
 

Art. 19.(1) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care eliberează 
adeverința prevăzută la art.13, îndeplinesc următoarele condiţii: 
- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei; 
- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 10 
luni până la data depunerii documentelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 
- sunt afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel naţional. 
                         (2) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la alin.(1) 
depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al 
municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi 
în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente: 
- certificatul de înregistrare fiscală; 
- hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei; 
- adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de 
membru a asociaţiei; 



- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia 
financiară; 
- copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014. 

 
  Art.20. După expirarea termenelor prevăzute la art.18 și art.19, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură afişează pe site-ul propriu lista cu organizaţiile crescătorilor de 
bovine cu reprezentativitate naţională şi asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite afiliate 
la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională, care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art.18 alin.(1) și cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite care 
îndeplinsec condițiile prevăzute la art.19 alin.(1). 
 

Art. 21. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor 
formulare de cereri unice de plată pretipărite cu date extrase din bazele proprii și înregistrări   
despre animale din RNE. 

 
Art. 22. Cererile pretipărite pot fi solicitate și/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. 
 

Art. 23.(1) 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. 

              (2) Nu sunt supuse controlului la fața locului schemele de plată prevazute la art.1 
lit.a) si b). 
                          (3) 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 fiecarei scheme , precum şi un 
supracontrol la faţa locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care au făcut obiectul 
controlului la faţa locului. 
                         (4) 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. 
                         (5) Pentru fiecare control/supracontrol efectuat la faţa locului se întocmeşte un 
raport de control/supracontrol, conform manualului de procedură. 
                         (6) În cazul în care între data depunerii cererii şi data finalizării 
controluluiadministrativ/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. 24.(1) Valoarea ajutorului cuvenit beneficiarului pentru schema de plată prevazută la 
art.1 lit.c) se reduce în  baza unui procent calculat  prin  raportarea  numărului de animale cu 
nereguli la numărul de animale eligibile, după cum urmează: 
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%. 
                       (2) 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 până la terminarea perioadei de 
retenție, 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; 
- moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat 
responsabil. 
 

Art. 25.  Reducerile și excluderile aplicabile pentru schemele de plată prevăzute la art.2  
lit.a), b) și c) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.37/2013, 
iar pentru schema de plată prevăzute la art.2 lit.d) sunt cele aprobate prin  Ordinul ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale nr.................. . 
           
  Art. 26.(1) Cererea unică de plată prevăzută la art.11 alin.(1) 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. 
                         (2) Cererea poate fi retrasă total/parțial 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 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. 1.122/2009. 
                        (3) Cererea unică de plată în sectorul zootehnic prevăzută la art.11 alin.(1) se 
înregistrează în  Registrul electronic de înregistrare a cererilor gestionat de sistem. 

  
CAPITOLUL III. Dispoziții finale 

Art. 27.(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, situațiile centralizatoare cu efectivele de animale/ 
cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, în vederea stabilirii cuantumului 
ajutoarelor după cum urmează: 
a) pentru schema de plată prevazută la art.1 lit.a) și b), până  la data de 15 octombrie 2014; 
b) pentru schema de plată prevazută la art.1  lit.c), până la data de 1 decembrie  2014; 

(2) Pentru schemele de plată prevazute la art.2, 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. 
......./2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și 
producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate.  

 
  Art. 28.(1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
respectiv al municipiului Bucureşti, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 



Agricultură situația centralizatoare cu beneficiarii şi sumele autorizate pentru schemele de plată 
prevăzute la art.1, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a cuantumului primelor. 
                         (2) În baza situațiilor centralizatoare cu beneficiarii şi sumele autorizate pentru 
schemele de plată prevăzute la art.1, transmise de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia 
centralizatoare a sumelor autorizate pentru plata ajutoarelor. 
                        (3) În baza situaţiei centralizatoare a sumelor autorizate pentru schemele de plată 
prevăzute la art.1, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a 
creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutoarelor. 
 

Art. 29. După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul 
Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul  
de subvenții al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele autorizate de 
către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al 
municipiului Bucureşti, în conturile beneficiarilor ajutoarelor, conform legislaţiei în vigoare. 

 
Art. 30. În sensul prevederilor prezentei anexe, termenii şi expresiile de mai jos semnifică 

după cum urmează: 
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)  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 Consiliului (CE) 
nr. 1.122/2009;â 

c)  animal  eligibil - orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea 
unui ajutor, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 
din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicarea 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; 

d) 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; 

e) registrul individual al exploataţiei - registrul ţinut de deţinătorii de animale în conformitate 
cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004, si/sau art. 3 lit.d) din Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1760/2002 

 
Art. 31. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta anexă. 

 



Anexa nr. 1 
 

  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 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 

 

  

  
 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. 
  

  17.*) Cod  poştal     18.*)  Bl. 
  

19.*)  Sc.   20.*)  Ap.    
      

 21.*) Telefon mobil  *)          22. *)  Telefon / Fax          23. *)  E-mail  
   
 

În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos:  

SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)  

24.*)  Judeţ*) /Sector *)          25.*)  Localitate*)      
  

26.*)  Sat / Strada    27.*) Nr.     28.*) Cod  poştal    29.*)  Bl.   30.*) Sc.    31.*)  Ap.   
      

 32.*) Telefon mobil  *)          33.*)  Telefon/Fax  *)        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               
41. Cod ţară, nr.act identitate (altă cetăţenie)              
42. Nr. şi data împuternicirii / procurii notariale          
Notă: Câmpurile notate cu „* )” sunt  OBLIGATORII de completat.  



43.*) EXPLOATAŢII pentru care se solicită plata 
( se completează pentru fiecare cod de exploataţie ANSVSA  pentru care se solicită plata) 
Nr. 
crt. 

Cod 
ANSVSA 

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

Tipul de plata solicitat 
ANTB ANTO/C VL/FB/

TC 
OD/CD 

 

            
            

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

Nr. 
crt. 

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

       
       

 
 

45. Înregistrare în Sistemul Cotelor de Lapte cu cotă de lapte 
pentru livrări şi/sau vânzări directe  
(se bifează doar pentru vaci de lapte) 

Forma de organizare 
PF PJ/PFA/II/IF 

    
 
 

 

46. Cantitate totala de lapte produs si inregistrat la livrari si/sau 
vanzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in 
anul de cota  

TOTAL   ..... tone 
Livrat (tone) Vandut direct               

(tone) 
 anul de cota 2012-2013  ..... tone ..... tone 
 anul de cota 2013-2014 ..... tone ..... tone 

 
47*) CANTITATE DE LAPTE SOLICITATA /LISTA CU ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ 
PLATA ÎN ANUL 2014 
 

Nr. 
Crt. 

Număr de identificare 
animal  (crotalie) Specia  Rasa Data naşterii 

(ziua/luna/anul) 

Codul 
ANSVSA al 
exploataţiei 

Codul 
schemei 
solicitate 

  BOVINE    

ANT-B 
si/sau 
VL 
FB 

TC1.1 
TC1.2 
TC2.1 
TC2.2 
TC.3 

  OVINE    
ANT-O 
si/sau 
OD 

  CAPRINE    
ANT-C 
si/sau 
CD 

 
 
48. NUMAR  TOTAL DE ANIMALE SOLICITATE SI ALTE ANIMALE DETINUTE IN 
EXPLOATATIE 

I ANT-BOVINE  
1. Schema decuplată de producţie în sectorul lapte – an de cota ...........................   ........ tone 
2. Schemă decuplată de producţie în sectorul carne - Nr. de bovine solicitate în cerere   ... capete 



II AJUTOR SPECIFIC – LAPTE SI CARNE DE VITA   
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 SI 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 NUMAR TOTAL ALTE ANIMALE DETINUTE IN EXPLOATATIE  
1. Nr. total alte bovine detinute in exploatatiile din cerere ... capete 
2. Nr. total alte ovine detinute in exploatatiile din cerere ... capete 
3. Nr. total alte caprine detinute in exploatatiile 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  
Nume şi prenume :  

 
Ştampilă 

 
Data  



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: 
- 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 
referință 2012-2013. 

Pentru crescătorii de bovine, noi înregistrați 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 înființată 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 înființată 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 2013, nepurtătoare de primă; 
- exploataţia de bovine pentru care solicit prima este înscrisă în RNE la data de referinţă şi/sau la data depunerii 
cerereii, 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. 
g) Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit în RNE la data de referinta nu este eligibil la prima. 
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 in 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: 

În caz de împuternicire, 

Numele şi prenumele împuternicitului, 
în clar: 

 

Ştampila: 

 

 

Data: 

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

 

 

 



II. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII  pentru Ajutor specific zona defavorizata –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 perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor;  

- deţinerea adeverintei 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. 

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 adeverintei 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. 

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 si/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 adeverintei 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 perioada de 8 luni de la 
data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul  ieşirii/ până la data depunerii cererii, după caz, cu 
exceptia vacilor din rase de carne  care trebuie mentinute in exploatatie cel putin 6 luni de la data depunerii cererii 

- solicitarea ajutorului o singură dată : 
 pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în 

perioada 16 iulie 2013 - 30 mai 2014/ existent în exploatație şi care are vârsta de maximum 25 de luni 
până la data de 30 mai 2014; 

 pentru tineretul femel  până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieșirii din 
exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014 / existent în exploatație până la prima fătare, 
dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 30 mai 2014;                       

- solicitarea ajutorului pentru taurii din rase de carne din specia taurine o singură dată; 
- anual pentru vaci din rase de carne si 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 shemele 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 înstiinţat 
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 si de înregistrare a 
bovinelor, prevăzute la art.3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000, pentru toate  bovinele existente în exploataţie la 
data controlului; 
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) nr1122/2009 
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, 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  
Nume şi prenume : 

 
Ştampila 

 
Data  

       

 III.  ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII  pentru Ajutor specific zona defavorizata-ovine 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 aprilie  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; 
    - 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 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; 
    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 : ......................................................................... 

(administrator/reprezentant legal/persoană fizică/împuternicit) 

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

 Data 
Ştampila  

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

 Subsemnatul ......................................................................................., declar următoarele: 

1. Am luat la cunoștință: 
- 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 martir 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 putin 90 de zile de la data limita 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 legislației în domniu; 
- 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. 
- 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 și 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 și 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 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.   

Semnătura titular cerere/ reprezentant, 
administrator desemnat / împuternicit: 

În caz de împuternicire, 

Numele şi prenumele împuternicitului, 
în clar: 

 

Ştampila: 

 

 

Data: 

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

 

 

V. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII – CERINŢE  
DE ECO-CONDIŢIONALITATE 

 
Subsemnatul ........................................................................................................, în calitate 

de............................................... declar că am luat la cunoştinţă cerințele de eco-condiţionalitate și mă angajez să le respect pe 
întreaga exploataţie.  Mă angajez să declar toate animalele existente în cadrul exploatației/gospodăriei și codul/codurile de 
exploatație cu care sunt înscris în Registrul Național al Exploatațiilor, administrat de către Agenția Națională Sanitară 
Veterinară și mă oblig să asigur accesul inspectorilor APIA și ANSVSA pentru verificarea respectării normelor de 
ecocondiționalitate. 
 
A. Bunele condiții agricole și 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 prăsitoare, 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. 
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 și a produselor de protecția 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 apă1 
GAEC 13. Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren și infiltrarea prin sol 
a produselor ce conţin substanţe periculoaseutilizate în agricultură, cu excepţia cazului în care o astfel de 
deversare/descărcare este reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor deținută de agricultor2  
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 președintelui Autorității Naționale 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 piață a produselor fitosanitare 
SMR 10 Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi beta-agoniste în creşterea animalelor 
SMR 11 Principii și cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare 
SMR 12 Prevenirea, controlul si 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 și 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 județean pentru siguranţa muncii. 

1 Se aplică la nivelul întregului teritoriu al României, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (2) litera i) și art. 7 alin. (1) litera b) din 
Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin 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 creștere), produse de uz veterinar (medicamente, substanţe antiparazitare), produse 
petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte și 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 și completările ulterioare. 
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4 - Folosirea produselor de protecție a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate  
și 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. 
6 - Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient 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 îngrășămîntelor în sol şi luarea 
în considerare a condiţiilor meteorologice. 
9 - Nici un tip de îngrășământ 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 irigații trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată documentele 
doveditoare ale dreptului de utilizare a apei de irigații. 
**) 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 dețin animale trebuie să prezinte în mod obligatoriu ID-ul exploatației/exploatațiilor zootehnice eliberat 
de la Registrul Național al Exploatațiilor  
****) Parcela pe care nu se respectă cerinţa minimă relevantă se exclude de la plată agro-mediu conform Ordinului 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 174/2013. 
 

 
Data:                                                                                                                                             Semnătură şi/ 
Ştampilă: 

 
 

 
Semnătura titularului/administratorului/ 
reprezentantului legal/împuternicitului 

 

Ştampila  
(dacă este cazul) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTROLUL VIZUAL AL CERERII DE PLATĂ ŞI A DOCUMENTELOR ATAŞATE 

 *) Solicit 
plata pentru: 

*)
 B

ifa
ţi 

Documente ataşate 

Bifaţi 

  
 

PF  PJ / PFA / 
II / IF 

Documente comune 
ataşate pentru toate 
schemele/categoriile 
(ANT-B, ANT-O, 

ANT-C, VL, FB, TC, 
OD, OC) 

 

 

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, in 
cazul exploatatiilor nou infiintate 

 
 

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

  

Dovadă cont bancar activ  
Adeverinţă emisă, 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 

 
 

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

 
 

 
 

ANT BOVINE 
Cod: ANT-B 

documente specifice 
 

Copie pasaport/copie document care atesta iesirea din exploatatie, dupa caz, pentru exploatatiile nou 
infiintate și/sau nu au beneficiat de primă în anul 2013 

 

 

 Nu e cazul 

Copie dovada inregistrare beneficiar in sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum si a 
cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct in anul de cota anterior anului solicitarii primei, pentru 
exploatatiile nou infiintate sau care nu au depus cerere in anul 2013  

 

 Nu e cazul 

Adeverinta prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine eliberată de către o organizaţie a 
crescătorilor de bovine, legal constituită 

 

Nu e cazul 

Adeverinta eliberata de asociatiile/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea registrului 
genealogic  

 

 Nu e cazul  

ANT OVINE 
Cod: ANT-O 

documente specifice 
 

Adeverinta eliberata de asociatiile crescatorilor de ovine/caprine legal constituite care atesta efectivele 
de OVINE  pentru care se poate solicita prima  

 
Copie de pe prima si ultima pagina a Registrului indivdual al exploatatiei (RIE)  completat in 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004  

ANT CAPRINE 
Cod: ANT-C 

documente specifice 
 

Adeverinta eliberata de asociatiile crescatorilor de ovine/caprine legal constituite care atesta efectivele 
de CAPRINE pentru care se poate solicita prima  

 
Copie de pe prima si ultima pagina a Registrului indivdual al exploatatiei (RIE) completat in 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004  

VACI DE LAPTE 
Cod : VL 

documente specifice  
 

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  

BIVOLIŢE DE LAPTE 
Cod: FB 

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

specific 
 

 
 



TAURINE DIN 
RASE DE CARNE 

ŞI METIŞII 
ACESTORA 

Cod : TC 
documente specifice 

 

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

 

Adeverinta eliberata de structurile teritoriale ale ANARZ, pentru certificarea raselor de carne si metisii 
acestora, pentru animalele solicitate  

TC.1. Pentru vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de 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 mamei şi buletinul de 
însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui 

 

Copia documentului care atestă ieşirea din efectiv, după caz 
 

Nu e cazul 
TC.2.2.  Tineret metis – copia documentului din  care să reiasă faptul că unul din părinţi este 
rasă de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de 
însămânţări artificiale/ adeverinţă de montă naturală 

 

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

OVINE CAPRINE 
ZONA DEF. 

Cod: OCD 
documente specifice 

 

Copie de pe prima si ultima pagina a Registrului indivdual al exploatatiei (RIE) completat in 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 

 
 

 
 

CÂMPURILE NOTATE CU  „* ” SUNT  OBLIGATORII.          
Semnătura  
administrator/ titular/ reprezentant legal/ persoană fizică/ împuternicit  
Nume şi prenume : 

 
Ştampila 

 
Data  

Semnătură funcţionar APIA care a preluat cererea şi a efectuat                                                                                                 
controlul vizual al cererii şi a documentelor ataşate  
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