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1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 Beneficiar - producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 

modificările ulterioare, crescători de vaci de lapte. 

 Activitate agricolă – producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv 

recoltarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale, în scopuri agricole sau menţinerea 

terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. 2(c) din Regulamentul CE nr. 

73/2009. 

 Registrul fermierilor (RF) - element component al Sistemului Integrat de 

Administrare şi Control, realizat şi administrat de Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru 

Agricultura în vederea identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin naţional şi 

comunitar. 

 Exploataţie - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi,orice 

construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, 

tăiate sau manipulate animale; 

 Sistem de identificare şi înregistare a bovinelor- sistemul de identificare şi 

înregistare a bovinelor stabilit de Regulamentul CE nr. 1760/2000. 

 Sistem naţional de identificare şi înregistrare a animalelor , denumit SNIIA, - 

totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor,documentelor şi procedurilor utilizate pentru 

identificarea şi înregistrarea animalelor; 

 Crotalie – marca aplicată pe ureche care permite identificarea individuală a animalelor 

menţionate la art. 3 lit.a) şi art 4 din Regulamentul CE nr. 1760/2000. 

 Paşaport-document oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia 

bovine; 

 Sistemul cotei de lapte - Atribuirea [ acordarea] unor cote individuale de lapte pentru 

producătorii de lapte pe baza unor formulare de cereri trimise către Serviciul de Administrare 

a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

 Zonă defavorizată - zone cu specificităţi ale condiţiilor de sol sau clima , care 

prezintă limitări naturale ale productivităţii agricole. 

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

 Perioadă de reţinere – perioada în care un animal care face obiectul unei cereri de 

ajutor trebuie reţinut în exploataţie , în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului CE nr 

1121/2009. 

 Deţinator de animale - persoană ce are în posesie permanentă animale, în calitate de 

proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie sau are în posesie temporară animale în 

calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea lor, această 

categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii 

mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum şi administratorii exploataţiilor 

comerciale, de tip târguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de 
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colectare a animalelor şi abator orice persoană fizică sau juridică care răspunde de animale 

permanent sau temporar , inclusiv pe durata transportuluui sau la piaţă. 

 Animal determinat – orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru 

acordarea unui ajutor. 

 Neregulă – orice nerespectare a reglementărilor relevante privind acordarea ajutorului 

în cauză. 

 Vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din categoria bovine care a fătat cel puţin o 

dată până la termenul limită de depunere a cererilor. 

 Transfer de exploataţii – operaţiunea de vânzare sau de închiriere sau orice tip de 

tranzacţie similară care are drept obiect unităţiile de producţie în cauză; 

 Cedent – agricultorul a cărui exploaţie este transferată unui alt agricultor; 

 Cesionar – agricultorul căruia i se transferă exploataţia; 

 Verificări încrucişate - controale administrative cu scopul detectării neregulilor 

privind datele declarate de beneficiar faţa de condiţiile de eligibilitate. Controalele încrucisate 

au ca scop  evitarea acordării aceluiaşi tip de ajutor de mai multe ori pentru aceeaşi 

exploataţie, şi pentru a preveni cumularea necuvenită de ajutoare în cadrul schemelor de 

sprijin. 

 Întreprindere individualã ( ÎI) - întreprinderea economicã, fãrã personalitate 

juridicã, organizatã de un întreprinzãtor persoanã fizicã. 

 Întreprindere familialã  ( ÎF) - întreprinderea economicã, fãrã personalitate juridicã, 

organizatã de un întreprinzãtor persoanã fizicã împreunã cu familia sa. 

 Persoanã fizicã autorizatã ( PFA) - persoană fizicã autorizatã sã desfãşoare orice 

formã de activitate economicã permisã de lege, folosind în principal forţa sa de muncã. 

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

finanţării măsurilor de piaţa, restituirilor la export, plaţi directe catre fermieri, conform 

Regulamentului CE nr. 1290/2005. 

 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

ANSVSA- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

FEADR - Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

 ÎI- Întreprindere individuală 

ÎF- Întreprindere familială 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

PFA- Persoană fizică autorizată 

PJ – Persoana juridică  

RF- Registrul fermierilor 

RNE - Registrul Naţional al Exploataţiilor 
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 Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 

implementează măsuri de sprijin pentru fermieri finanţate din Fondul European pentru 

Garantare în Agricultură – FEGA, ca plăţi directe în cadrul Schemei de Plata Unica pe 

Suprafaţa, precum si măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional şi Fondul European 

pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR, ca plăţi naţionale directe complementare; 

 

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GHIDULUI SOLICITANTULUI 

 Obiectivele ghidului 

- Evidenţierea cadrului european şi naţional de acordare a  măsurilor de sprijin sub 

forma plăţilor directe, complementare şi ajutoarelor specifice pentru solicitanţii din România; 

- Respectarea prevederilor legale, a procedurilor elaborate privind completarea , 

depunerea cererilor, respectarea obligaţiilor şi angajamentelor luate prin semnarea cererii şi 

sancţiuni pe care le pot suporta beneficiarii în cazul nerespectării acestora. 

 

Scopul ghidului este de a informa posibilii beneficiari, cu privire la: 

-  Schema de ajutor specific  pentru care pot solicita ajutor comunitar de la APIA; 

-  Condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca în vederea obţinerii ajutorului specific 

comunitar; 

- Fluxul documentelor utilizate şi termenele ce trebuie respectate de beneficiari pentru 

obţinerea ajutorului specific solicitat; 

- Prezentarea informaţiilor şi a formularelor necesare pe pagina web a APIA 

www.apia.org.ro 

3. CADRUL LEGISLATIV: 

 a) LEGISLAŢIA COMUNITARĂ REFERITOARE LA AJUTORUL SPECIFIC  

ACORDAT FERMIERILOR: 

- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele 

de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor 

sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor CE nr. 1290/2005, CE 

nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003 cu 

modificările şi completările  ulterioare; 

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte 

ecocondiţionalitatea, modularea  şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul 

schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi 

de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte 

ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol cu 

modificările şi completările  ulterioare; 

 

b) LEGISLAŢIA NAŢIONALA REFERITOARE LA AJUTORUL SPECIFIC ACORDATE 

FERMIERILOR 

http://www.apia.org.ro/
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- HG 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de 

vacă din zonele defavorizate cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor; 

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 privind organizarea şi completarea Registrului 

Fermelor; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), versiunea 

consolidată octombrie 2010; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor 

comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul 

european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate 

de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 

Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 

gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 

programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului cu modificările şi 

completările  ulterioare; 

- Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european 

de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare cu 

modificările şi completările  ulterioare; 

-Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu modificările ulterioare. 

4. SCHEMA DE AJUTOR SPECIFIC ACORDAT PRODUCĂTORILOR 

DE LAPTE DE VACĂ DIN ZONELE DEFAVORIZATE 

 

Schema de plată a ajutorului specific se acordă conform art 68  lit 1 b) din 

Regulamentul (CE) nr. 73/2009, pentru menţinerea producţiei în concordanţă cu volumul 

nivelului cotei de lapte, aferente zonelor defavorizate. 

Are ca scop: 

- Păstrarea veniturilor beneficiarilor la un nivel corespunzător asigurării unui nivel de 

trai decent în zonele defavorizate. 

 - Păstrarea materiei brute autohtone şi zonale în vederea asigurării premizelor pentru 

valoarea adăugată brută, în special  prin producţia tradiţională şi asigurarea cu alimente pentru 

pieţele de proximitate. 

- Prevenirea deprecierii nivelului de trai în zonele defavorizate şi evitarea abandonului 

aşezărilor rurale din aceste zone.  

 

../../../Documents%20and%20Settings/Victoria.Bobosila/Local%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Victoria.Bobosila/Users/anne.niculescu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00109859.htm
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5. CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTORULUI SPECIFIC 

Beneficiarii pot obţine sprijin financiar privind schema de ajutor specific dacă: 

- completează şi depun cererea însoţită de documentele solicitate, până la termenul 

limită de depunere a cererilor, la centrul judeţen APIA pe a cărui rază teritorială se află 

exploataţia; 

- deţin un efectiv cuprins între  2  şi 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploataţie, la 

termenul limită de depunere a cererilor. Vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din 

categoria bovine care a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor,  

viţelul fiind identificat şi înregistrat în RNE la termenul limită de depunere a cererilor; 

- animalele sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor al 

ANSVSA;  

- sunt  înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări şi/sau 

vânzări directe; 

- exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în 

Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013;  

-   furnizează toate informaţiile solicitate de APIA, în termenele stabilite; 

- înscriu sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în 

formularul de cerere de plată a ajutorului specific şi în documentele anexate. 

- sunt de acord ca datele din formularul de cerere de plată 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 evaluari economice, în condiţiile 

Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare; 

- permit efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în 

acest sens; 

- comunică în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei, orice modificare 

a informaţiilor declarate în cererea de plată apărută între data depunerii şi data finalizării 

controlului la faţa locului;  

 

6. BENEFICIARII  SCHEMEI DE AJUTOR SPECIFIC  

În baza  Hotărârii nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat 

producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, beneficiarii ajutorului specific 

sunt: 

- Producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 

modificările ulterioare, crescători de vaci de lapte. Aceştia  beneficiază de un ajutor specific 

pe exploataţie pentru a compensa dezavantaje specifice zonei, sub forma unei plăţi 

suplimentare, calculată şi acordată anual, în funcţie de efectivul de vaci de lapte deţinut.  
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ATENŢIE ! Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă 

de depunere şi nu s-au autorizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 

modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere, cererea inițială depusă ca persoană fizică 

va fi reverificată și acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilite.  

În cazul în care este necesară completarea dosarului cererii cu documente (de exemplu 

dovadă cont bancar sau copie carte de identitate), persoana fizică va depune la cererea 

existentă documentele justificative completând formularul CO de completare a cererii – 

Anexa 13) 

În cazul în care cererea depusă ca persoană fizică a fost retrasă din cauza faptului că 

nu s-au autorizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările 

ulterioare sau nu au actualizat datele în urma autorizării, nu vor depune o nouă cerere, vor 

depune formularul – Cerere de reverificare (Formularul RM4 - Anexa 3 din prezentul ghid) 

prin care va solicita anularea formularului M4 şi reverificarea cererii iniţiale.  

În cazul în care persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua 

etapă de depunere nu au finalizat autorizarea potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008, cu modificările ulterioare sau nu au actualizat datele în Registrul Naţional al 

Exploataţiilor şi în Sistemul de administrare a cotelor de lapte, dar au solicitat modificări ale 

datelor cererii prin M6, nu vor depune o nouă cerere ci vor solicita prin Formularul RM6 – 

(Anexa 14 din prezentul ghid) anularea formularului M 6 şi reverificarea cererii iniţiale. 

7. CONDIŢIILE  DE ELIGIBILITATE 

Beneficiarii,  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt înregistraţi 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; 

b) efectivul de vaci de lapte din exploataţie, pentru care beneficiarul solicită ajutor 

specific, este înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE la termenul 

limită de depunere a cererilor;  

c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie 

menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei de sprijin (până la data limită 

de efectuare a plăţii).  

 

8. COMPLETAREA CERERILOR DE PLATĂ A AJUTORULUI 

SPECIFIC  

Modelul cererii este elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi 

cuprinde date de identificare pentru beneficiar şi exploataţie, lista animalelor, coordonate 

bancare, angajamente şi declaraţii ( vezi Anexa nr.1).  
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor prin 

centrele locale/judeţene formularele de cereri şi instrucţiunile de completare . 

Cererile se completează, se depun, se înregistrează, se verifică, se aprobă şi se 

centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne. 

 

ATENŢIE! Beneficiarii ajutorului specific (persoane fizice, PJ, PFA/ÎI/ÎF) care 

nu sunt înregistraţi în Registrul fermierilor al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, se vor înscrie în acest registru înainte de depunerea cererii de ajutor 

specific (trebuie să deţină cod unic de inregistrare – ID fermier). Beneficiarii care au 

depus cererea ca persoană fizică şi nu sunt înregistraţi în Registrul fermierilor se vor 

înscrie şi vor completa cererea iniţială cu ID-ul din Registrul fermierilor. 

Beneficiarii a căror formă de organizare se modifică în sensul autorizării 

conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare, vor actualiza datele 

conform noii forme de organizare (ca PFA/ÎI/ÎF) în Registrul Naţional al Exploataţiilor 

al ANSVSA, în Sistemul de Administrare a Cotelor de lapte din cadrul APIA şi vor face 

dovada până pe data de 21.01.2011. 

Completarea formularului de cerere de plată a ajutorului specific se face 

conform „Instrucţiunilor de completare şi depunere cerere” ataşate la cererea de ajutor 

specific ( Anexa nr. 2). 

Completarea datelor se face lizibil, folosind cerneluri permanente (stilou, pix), fără ştersături. 

Dacă în momentul depunerii cererii de plată unele date sunt completate greşit, acestea 

vor fi corectate de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală şi va fi înscrisă alături 

informaţia corectă (corectura se va data şi semna de către beneficiar). 

d aplica_ia IPA-online 

 

Semnarea cererii prin împuternicit 

ATENŢIE! În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii 

individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/ reprezentantul legal al 

persoanei juridice nu aplică personal pentru ajutorul specific, ci prin intermediul unui 

împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de plată cu denumirea şi CUI/CIF ale 

persoanei juridice / PFA/ ÎI/ ÎF, cu datele de identificare ale 

administratorului/titularului/reprezentantului legal, iar la rubricile din cererea de plată 

rezervate pentru ÎMPUTERNICIT va completa datele de identificare ale împuternicitului.  

La depunere împuternicitul va prezenta împuternicirea semnată de administrator 

/titular /reprezentantul legal,  înregistrată şi ştampilată de  PJ / PFA/ ÎI/ ÎF. Împuternicitul 

înlocuieşte administratorul/ titularul/ reprezentantul legal / persoana fizică doar în scopul şi 

pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.  

În cazul în care cererea este depusă prin împuternicitul unei persoane fizice 

împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii în locul beneficiarului se face prin 

procură notarială.  
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9. TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE PLATĂ 

  - Termenul limită de depunere a cererilor este 31 august a anului pentru care se face 

solicitarea ajutorului specific. 

 - Ca excepţie pentru anul 2010 perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 

octombrie 2010, iar pentru a treia etapă este 28 decembrie 2010 – 15 februarie 2011; 

- Formularul cererii de plată a ajutorului specific, integral şi corect completat, însoţit 

de documentaţia aferentă, se va depune, la Centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se 

află sediul exploataţiei. 

- Toate cererile de plată ale ajutorului specific, care vor fi depuse de beneficiari după 

data limită de depunere a cererilor  sunt considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plată), 

conform art. 23, alin. 1, paragraful 3 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu excepţia 

cazurilor de forţa majoră, dar vor fi primite şi înregistrate.  

- În acest sens, toţi beneficiarii care depun la APIA cererea după termenul limită 

prevăzut (respectiv pentru anul 2010 : după 31 august 2010 pentru prima etapă, 29 octombrie 

pentru a doua etapă şi 15 februarie 2011 pentru a treia etapă de depunere) vor primi 

Notificarea de respingere prin care vor fi informaţi de faptul că cererile lor vor fi considerate 

inadmisibile. Notificarea de respingere se va lista în două exemplare, astfel încât unul să 

ajungă la beneficiar si celălalt să rămână la centrul judeţean APIA care l-a emis, la dosarul 

cererii de sprijin. Pe exemplarul care rămâne la APIA, beneficiarul va nota ,,Am primit un 

exemplar”, va data şi semna în cazul înmânării personale. În cazul în care Notificarea de 

respingere nu se poate comunica pe loc, aceasta va fi transmisă prin poştă. 

- La depunere beneficiarul va declara dacă a mai solicitat cerere de ajutor specific 

pentru altă exploataţie. 

- În cazul existenţei unei alte cereri depuse de aceealaşi beneficiar, nu se va admite 

depunerea celei de a doua cereri pentru aceeaşi exploataţie, respectiv a doua cerere depusă 

pentru aceeaşi exploataţie se va respinge de la plată înainte de efectuarea verificărilor 

îndepliniri condiţiilor de eligibilitate 

10. DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC CEREREA DE AJUTOR 

SPECIFIC 

Pentru a beneficia de ajutorul specific, solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă 

fiecărei exploataţii la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe 

a cărui rază teritorială se află exploataţia, însoţită de următoarele documente: 

a) copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului/ a 

certificatului de înregistrare fiscală / carte de identitate, după caz; 

b) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

c) copie document coordonate bancare. 

 

Pentru conformitatea paşapoartelor depuse în copie vor fi prezentate şi documentele  

originale. Celelalte  documentele depuse în copie vor purta sintagma” Conform cu originalul”, 

vor fi datate şi semnate de solicitant. 
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Documentele care însoţesc cererea de plată a ajutorului specific, funcţie de forma de 

organizare: 

 

A. Pentru persoane fizice: 

- actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin; 

- copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- copie document coordonate bancare. 

 

B. Pentru persoane juridice: 

- actele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală ; 

- copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- copie document coordonate bancare. 

ATENŢIE ! Contul comunicat trebuie să fie activ la data efectuării plăţii  

 

Documentele de identificare ale beneficiarului, în funcţie de forma de organizare sunt : 

Societăţile comerciale: 

- Certificatul de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului. 

Societăţile agricole: 

- Certificat de înregistrare fiscală; 

- Dovada  înscriere în Registrul societaţilor agricole. 

Asociaţiile şi fundaţiile : 

- Certificat de înregistrare fiscală; 

- Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Institute, Centre şi Staţiuni de cercetare: 
- Certificat de înregistrare fiscală. 

Unităţi de cult:  
- Certificat de înregistrare fiscală. 

Penitenciare: 

- Certificat de înregistrare fiscală. 

Alte tipuri de organizare ale persoanelor juridice: 

- Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau Certificat de 

înregistrare fiscală. 

 

C. Persoanele Fizice Autorizate (PFA), întreprinderile individuale (ÎI) şi întreprinderile 

familiale (ÎF), constituite în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, vor prezenta dupa caz: 

-  Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului emis conform OUG 

44/2008; 

Atenţie ! Nu mai sunt valabile certificatele de  înregistrare în registrul comerţului emise 

în temeiul unor acte normative anterioare OUG 44/2008. 
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11. FORŢA MAJORĂ ŞI CIRCUMSTANŢE EXCEPŢIONALE 

 Prin forţa majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, 

independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care impiedică 

executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În conformitate cu art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009, sunt recunoscute ca fiind 

cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum: 

- decesul solicitantului; 

- incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului; 

- o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale 

exploataţiei; 

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

- o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul solicitantului. 

 

Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care 

trebuie depuse de către beneficiar/moştenitor la dosarul cererii sale de plată sunt: 

- pentru decesul beneficiarului – copii după: certificatul de deces, certificatul care atestă 

calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public (în cazul în 

care există mai mulţi moştenitori, aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public, 

prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească ajutorul 

specific), act de identitate moştenitor, document coordonate bancare ale 

moştenitorului; 

- copie a certificatului medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru 

incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului/adeverinţa medicală din 

care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului, după caz; 

- adeverinţa de la Primărie şi/sau copie a procesului verbal de constatare emis de către 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi 

distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei şi formularul F3 de declarare eveniment 

emis de ANSVSA;  

- documente eliberate de organismele în drept pentru epizotii care afectează parţial sau 

integral şeptelul fermierlui. 

Conform art. 75(1) din Regulament CE 1122/2009, dacă beneficiarul nu a fost în 

măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor 

circumstanţe excepţionale menţionate la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, are 

în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile deţinute în momentul producerii 

cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.  

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale beneficiarul trebuie să le 

aducă la cunostiinţa APIA, în scris, printr-o Înştiinţare( Anexa nr. 5), în termen de 10 (zece) 

zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. 

 

12. CIRCUMSTANŢE NATURALE 

Circumstanţele naturale conform art. 67 Regulamentul CE nr. 1122/2009 sunt considerate: 

- moartea unui animal ca urmare a unei boli; 
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- moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi 

responsabil. 

Documentele care atesta cazurile de circumstanţele naturale şi care trebuie ataşate de către 

beneficiar la dosarul cererii sale de plată sunt: 

- Formular declarare eveniment (F3) emis de ANSVSA pentru animalul mort ca urmare 

a unei boli 

- Procesul verbal de constatare emis de instituţia abilitată, în funcţie de felul şi locul 

accidentului  

(de exemplu poliţia rutieră, poliţia feroviară) . 

Cazurile de circumstanţe naturale, beneficiarul trebuie să le aducă la cunoştiinţa APIA, 

printr-o Înştiinţare (Anexa nr. 5), în termen de 10 (zece) zile lucrătoare după constatarea 

oricărei reduceri a numărului de animale. 

 

13. TRANSFERUL INTEGRAL DE EXPLOATAŢIE  
În cazul în care o exploataţie este transferată integral de la o persoană la alta după 

depunerea unei cereri de ajutor şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a 

ajutorului specific, cedentului nu i se acordă nici un ajutor pentru exploataţia transferată. 

Cesionarul poate beneficia de ajutor specific cu respectarea condiţiilor prevăzute de aliniatul 

(3) din art. 82 al Regulamentului (CE) nr. 1122 /2009, şi anume :  

- cesionarul informează APIA în legătură cu transferul și solicită plata ajutorului; 

- cesionarul furnizează toate documentele justificative pentru acordarea ajutorului; 

- sunt îndeplinite toate condițiile legate de acordarea ajutorului în ceea ce privește 

exploatația transferată. 

14. MODIFICAREA CERERII DE PLATĂ PRIVIND AJUTORUL 

SPECIFIC 
 

Modificarea cererii poate avea loc: 

1. Din iniţiativa solicitantului, fără ca acesta să fi fost informat de APIA cu privire la 

nereguli identificate în cererea de ajutor, de intenţia realizării unor controale pe teren sau dacă 

în urma controlului pe teren, au fost identificate nereguli.  În conformitate cu art. 9, alin. (4), 

din HG 755/2010, beneficiarul trebuie să comunice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data 

apariţiei acestora, în scris, Agenţiei de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură, orice modificare 

a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada dintre data depunerii cererii şi data 

finalizării controlului la faţa locului.  

 

Beneficiarii care solicită modificări/completări la cererea iniţială vor completa şi vor depune 

la Centrele judeţene APIA următoarele tipuri de formulare, stabilite de APIA, conform 

modelelor ataşate  la prezentul ghid. 
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Formularul M1 – Adăugare animale (anexa nr.6) 

Prin acest formular se poate majora numărul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor 

specific cu : 

- vaci de lapte identificate şi înregistrate în RNE în exploataţia pentru care se solicită 

ajutor specific.  

Atenţie! Majorarea numărului de animale pentru care se solicită ajutor specific se poate face 

numai  pâna la termenul limită de depunere a cererilor, 15 februarie 2011. 

La formularul M1 se ataşează copii după paşapoartele emise de ANSVSA pentru 

vacile de lapte adăugate la cererea de plată. 

 

Formularul M2 – Înlocuire animale (anexa nr.7) 

Prin acest formular se pot înlocui vaci de lapte din cererea de plată (motivând înlocuirea) cu 

alte vaci de lapte identificate şi înregistrate în RNE în exploataţia pentru care se solicită ajutor 

specific, cu excepţia cazului în care exploataţia este inclusă în eşantionul de control.  

Atenţie! Termenul limită pentru depunerea formularului M2 (înlocuire animale) este 

termenul limită de depunere a cererilor, 15 februarie 2011. 

La formularul M2 se ataşează copii după paşapoartele emise de ANSVSA pentru vacile de 

lapte înlocuite în cererea de plată. 

 

Formularul M3 – Retragerea parţială a cererii prin Eliminare animale (anexa nr.8) 

Prin acest formular se poate retrage parţial cererea de plată prin eliminare de animale din 

cererea de plată. Beneficiarul va motiva retragerea şi va prezenta după caz documente 

justificative. 

 

Atenţie! Eliminarea de animale este acceptată până la data de 15 aprilie 2011, în afara cazului 

când beneficiarul a fost notificat cu privire la neregula din cererea sa de sprijin sau APIA 

urmeaza să facă un control la faţa locului în exploataţie şi dacă în urma controlului pe teren au 

fost identificate nereguli, retragerea nu mai este posibilă pentru animalele pentru care s-au 

constatat nereguli . 

 

Formularul M4 – Cerere de retragere totală a cereri de plată pentru anul 2010 a 

ajutorului specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate 

(anexa nr.9) 

Se realizează oricând, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la 

neregulile din cererea sa de sprijin 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 si cu respectarea art.16 din acelaşi Regulament. 

 

Formularul M5 – Cerere de modificare date în urma schimbării datelor de identificare 

beneficiar fără a se modifica CUI/CIF ( denumire/ sediului/coordonate bancare) ( anexa 

nr.10), se solicită la orice moment, prin formularul M5 la care se anexează documente 

doveditoare .  
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Formularul M6 - Cerere de modificare date ca urmare a : schimbării formei de 

organizare/transfer integral de exploataţie/ unui caz de forţă majoră (deces beneficiar) 

(anexa nr.11) – se solicită , se completează şi depune formularul M6, la care se anexează 

documente doveditoare.   

- Beneficiarii care au depus cererea de solicitare a ajutorului specific ca PFA/ÎI/ÎF (constituite 

conform OUG 44/2008), iar la data depunerii figurează ca persoane fizice în Registrul 

Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA, în Registrul fermierilor al APIA şi în sistemul de 

administrare a cotelor de lapte din cadrul APIA, vor completa formularul M6 şi vor depune 

până la data de 21.01.2011 dovada pentru actualizarea datelor şi vor anexa la cererea depusă 

documente justificative corespunzătoare. 

- Beneficiarii care au depus cererea de plată în etapa I sau etapa II de depunere, în calitate de 

persoane fizice şi s-au constituit ulterior potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008, cu modificările ulterioare, vor completa formularul M6 şi vor depune până la data de 

21.01.2011 la cererea de solicitare a ajutorului specific, copie de pe certificatul de înregistrare 

la Registrul Comerţului, copie document coordonate bancare şi după caz documente 

doveditoare că s-au actualizat datele în sistemul de administrare a cotelor de lapte, în 

Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA şi în Registrul fermierilor al APIA. 

- Pentru transferul de exploataţie se completează formularul M6 la care se ataşează şi anexa la 

formularul M6 şi se pot depune până la data emiterii deciziei de plată;  

- Pentru situaţia de forţă majoră (decesul beneficiarului), formularul M6 poate fi depus de 

către moştenitor până la data efectuării plăţii, dacă a înştiinţat APIA despre decesul 

beneficiarului în termen de 10 zile de la data decesului/ în termen de 10 zile de la data 

obţinerii calităţii de moştenitor. 

 

2. Din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul va fi notificat de APIA privind 

neconcordanţele  depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice până cel târziu la data 

specificată în notificare. 

Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularul C. 

În urma notificărilor transmise de către Centrul judeţean APIA, beneficiarii se vor prezenta cu 

documente solicitate în vederea clarificării erorilor notificate. Aceste clarificări se depun prin 

completarea formularului C - Cerere de clarificare a cererii de plată a ajutorului acordat 

producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate (anexa nr.12) în care se menţionează 

datele de identificare ale beneficiarului, numărul de cerere la care se referă  şi documentele 

anexate. Registratura centrului judeţean va atribui număr de intrare din Registrul intrări-ieşiri al 

Centrului Judeţean. 

15. CONTROLUL CERERII DE AJUTOR SPECIFIC 

Pentru a asigura corectitudinea plăţilor, cererile de ajutor specific sunt verificate din punct de 

vedere al completitudinii şi corectitudinii datelor declarate (sunt verificate condiţiile de 

eligibilitate). 
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Verificarea cererilor de către APIA constă în controale administrative şi controale pe teren . 

 

16. REDUCERI ŞI EXCLUDERI  

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate poate atrage, după caz: reducerea ajutorului 

specific/ pierderea ajutorului specific/ penalităţi sau sancţiuni multianuale. 

 

Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se calculează în conformitate 

cu prevederile art. 69 coroborate cu cele ale art. 65 din  Regulamentul Consiliului (CE) 

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

Consiliului. 

Reducerile şi excluderile nu se aplică situaţiilor prevăzute în art. 67 şi 73 din Regulamentul 

Consiliului (CE) nr.1122/2009, iar cazurile de forţă majoră sunt reglementate în conformitate 

cu prevederile art.75 din acelaşi regulament. 

17. OBSERVAŢII 

In cazul în care, beneficiarul nu a depus toate documentele necesare sau există neconcordanţe 

între datele furnizate şi documentele ataşate, APIA notifică beneficiarul în vederea clarificării 

neconcordanţelor. Notificarea conţine datele de identificare ale beneficiarului, neconcordanţa 

identificată,  documentul lipsă precum şi obligativitatea rezolvării neconcordanţei în cel mai 

scurt timp  dar  nu mai târziu de termenul precizat în notificare. 

Beneficiarul este notificat şi în cazul în care cererea depusă nu îndeplineşte toate condiţiile de 

eligibilitate pentru acordarea ajutorului specific sau dacă cererea a fost depusă după termenul 

limită de depunere prevăzut de actul normativ . În aceste cazuri beneficiarul va primi  

Notificarea de respingere. 


