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SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL
EDIŢIILOR GHIDULUI

Nr. crt.

2.1.

Ediţia a I-a

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
ediţiei

1

2

3

4

Ediția I

Versiune iniţială care
are la bază legislaţia
naţională
şi
comunitară

LISTA CUPRINZÂND COMPARTIMENTELE LA CARE
SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN
CADRUL EDIŢIEI GHIDULUI

Nr.
crt.
3.1

Scopul difuzării

Compartiment

Funcția

Aplicare

Exemplar
nr.
1

3.2

Centre
județene

Funcționari
publici și
angajați
contractuali

Informare

1

Direcția Audit
Intern

Funcționari
publici

Toți
angajații
DAI

1

Solicitanți ai
ajutorului de
stat

1

Direcţia
Antifraudă,
Control Intern

Funcționari
publici

Toți
angajații
DACI

Public

Numele și
prenumele
Toți
angajații CJ

Data
primirii
Comunicat
prin email de
serviciu în
data de
Comunicat
prin email de
serviciu în
data de
Comunicat
prin
publicare
pe siteAPIA
Comunicat
prin email de
serviciu în
data de

Semnătura

Ghid pentru solicitanții unei scheme de ajutor de
stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din
sectorul bovin în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19- Campania 2020
Direcţia Plăți Directe Sector Zootehnic
Serviciul Manuale Zootehnie, Rentă

3.3

4.

Evidență

Ediţia a I-a

Pagina:
5/23

Cod: GS-DPDSZ-ASB

1

Direcţia plăți
directe –
sector
zootehnic

Funcționari
publici și
angajați
contractuali

Toți
angajații
DPD-SZ

1

Direcţia ITLPIS

Funcționari
publici

Toți
angajații
DIT-LPIS

1

Serviciul
Relaţii cu
Publicul și
Comunicare

Funcționari
publici

Toți
angajații
SRPC

1

DMMRRI

Consilier

Responsabil
aprobare

DEFINIȚII
ȘI
ABREVIERI
UTILIZAȚI ÎN GHID

ALE

Comunicat
prin email de
serviciu în
data de
Comunicat
prin email de
serviciu în
data de
Comunicat
prin email de
serviciu în
data de
-

-

TERMENILOR

4.1 Definiții ale termenilor
Activitate agricolă – producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv
recoltarea, mulsul, reproducerea animalelor şi deţinerea de animale, în scopuri agricole conform
art. 4 alin (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
Animale declarate - animalele care fac obiectul unei cereri de ajutor pentru animale în cadrul
shemei de ajutoare pentru animale sau care fac obiectul unei cereri de plată pentru o măsură de
sprijin legată de animale;
Animal determinat – înseamnă, în cazul unei scheme de ajutoare pentru animale, un animal
pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de normele privind acordarea ajutorului,
sau, în cazul unei măsuri de sprijin legate de animale, un animal identificat prin controale
administrative;
Animal cu neconformităţi - orice animal solicitat în cererea de solicitare a ajutorului de stat
care nu respectă criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a
ajutorului/sprijinului verificate la controlul administrativ.
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Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritatea
naţională care reglementează, coordonează şi controlează implementarea sistemului privind
identificarea şi înregistrarea animalelor în România.
Bovine- animale din speciile taurine și bubaline;
Crescător de animale - persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale
înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie.
Controale administrative - controalele care au ca scop verificarea corectitudinii și
exhaustivității informațiilor furnizate în cererea de solicitare a ajutorului de stat, în documentele
atașate acesteia sau în alte declarații, a respectării conformității cu toate criteriile de eligibilitate,
cu angajamentele și cu alte obligații privind schema de ajutor, a condițiilor în care este acordat
ajutorul.
Controlul vizual - înseamnă controlul administrativ privind completitudinea, coerența,
plauzibilitatea și corectitudinea datelor din cererea de plată, a documentelor atașate cererii,
precum. Controlul vizual se realizează la primirea cererii de plată.
Cod unic de identificare – cod numeric alcătuit din 12 cifre în cazul bovinelor, utilizat pentru
identificarea individuală a unui animal la nivel naţional.
Perioada de depunere a cererii este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a
ordonanței de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea
activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia
COVID-19.
Exploataţie zootehnică - 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, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind
aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi
înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările
ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr.40/2010.
Femelă adultă – femela din specia bovină cu vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
Întreprindere- orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa
juridică, potrivit art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele
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rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale

-

reprezintă forme de organizare a desfășurării activităților economice constituite potrivit
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 44/2008.
RNE sau Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15
din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a
suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare;
Registrul Unic de Identificare (RUI) - Registrul unic de identificare al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.
Schemă de ajutoare – orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în
aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum şi orice act
pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai
multor întreprinderi;
Sistem Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA) - totalitatea
aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi
înregistrarea animalelor.
Verificări încrucişate - controale administrative desfășurate cu scopul detectării
neconformităților privind datele declarate de fermier faţă de condiţiile de eligibilitate.
Controalele încrucişate au ca scop evitarea acordării de sprijin necuvenit sau acordarea aceluiaşi
tip de ajutor/sprijin de mai multe ori pentru aceeaşi exploataţie şi pentru a preveni cumularea
necuvenită în cadrul schemelor de sprijin.

4.2 Abrevieri ale termenilor
Nr. Abreviere
Crt.

Termenul Abreviat

1.

APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

2.

ANSVSA

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor
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3.

BN

Buget Național

4.

CJ – APIA

Centrul județean APIA

5.

ÎI

Întreprindere individuală

6.

ÎF

Întreprindere familială

7.

MADR

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

8.

ONRC

Oficiul Național al Registrului Comerțului

9.

PFA

Persoană fizică autorizată

10.

PJ

Persoana juridică

11.

RUI

Registrul unic de identificare al APIA

12.

RNE

Registrul Naţional al Exploataţiilor

13.

SNIIA

Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor

5.

ELEMENTE DE INTERES PENTRU BENEFICIARI

5.1 Scopul ghidului:
- este de a informa posibilii beneficiari cu privire la schema de ajutor de stat pentru
susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de
pandemia COVID-19.
Ghidul pentru solicitanții schemei de ajutor de stat pentru crescătorii de bovine , în contextul
crizei economice generate de pandemia COVID-19, structurat ca material de informare pus la
dispoziția fermierilor, este materialul suport pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea cererii
de plată.
Prezentul ghid pune la dispoziția solicitanților informații referitoare la:
-

condiţii de acordare;

-

modalitate de completare şi depunere a cererii de plată;

-

documente obligatorii, generale și specifice;

-

termen de depunere;

-

alte informații.
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5.2 Domeniul de aplicare
Respectarea prevederilor legale, a procedurii privind completarea şi depunerea cererilor de
ajutor de stat, respectarea de către solicitanți a obligaţiilor şi declarațiilor asumate prin semnarea
acestora, informarea asupra sancțiunilor pe care le pot suporta fermierii în cazul nerespectării
acestora.
Ajutorul de stat cu caracter temporar acordat în baza prezentei scheme este compatibil cu
piața comună în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de
stat de sprijin a economiei în contextual actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01),
publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, cu modificările și completările ulterioare și
se notifică la Comisia Europeană în temeiul art.108 alin. (3) din Tratatul privind Funcționarea
Uniunii Europene.

5.3 Documente de referință
5.3.1 Reglementări internaționale
 Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în
contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE
din 20.03.2020, cu modificările și completările ulterioare.
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii
agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr.
2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu
modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare
şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile
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administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al
ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările ulterioare;

5.3.2 Legislație națională
 Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care
se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea
criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor
de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole
și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare
pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole,
prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările
ulterioare.
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
 Decretul Președintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea starii de
urgență pe teritoriul Romaniei, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activității veterinare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea 215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu
modificările și completările ulterioare;
 O.G nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța de urgență nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei
economice generate de pandemia COVID-19;
 Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității
pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,
cu modificarile și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul MADR nr. 2005/R/19.06.2020 privind aprobarea structurii organizatorice și a
statului de funcții ale aparatului central al Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură;
 Ordinul MADR nr. 1955/R din 30.12.2019 privind aprobarea ROF APIA-aparat central;
 Hotărârea Guvernului nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începțnd cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor
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care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;
 Regulamentul Intern al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aprobat prin
Decizia nr. 1254/15.06.2020;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovine în contextul
crizei economice generate de pandemia COVID-19;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu
modificările și completările ulterioare;

5.4 DESCRIEREA PROCEDURII
5.4.1 Schema de ajutor de stat
Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor
din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 se acordă
crescătorilor care dețin animale din speciile bovine, respectiv, întreprinderilor individuale şi
familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor
juridice, denumiți în cotinuare beneficiari.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este o plată compensatorie pentru pierderile
cauzate de pandemia COVID-19 suportate de beneficiari, în perioada cuprinsă între 01 martie
– 01 iulie 2020. Schemele se aplică pe întreg teritoriul României.
Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este până la data de 31 decembrie
2020.
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5.4.1.2 Beneficiari
Fermierii crescători de animale din speciile bovine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic
de identificare și care respectă criteriile de eligibilitate, pentru schema de ajutor de stat pentru
susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de
pandemia COVID-19.

5.4.1.3 Condiţii de acordare
5.4.1.3.1 Condiții de acordare a ajutorului de stat:
Pentru a benefia de ajutorul de stat, solicitanții trebuie să respecte cumulativ următoarele criterii
de eligibilitate:
a) să dețină minimum 91 capete femele adulte din specia bovine (taurine și bubaline)
înregistrate în RNE, în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020;
b) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza
Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în
contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
c) să nu se afle în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza
evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul
persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a
falimentului pănă la data de 31.12.2019.
d) bovinele pentru care se solicită ajutor de stat trebuie să aibă vârsta de minimum 24
de luni la data de 1 iulie 2020 ;
Atenție!
Beneficiarii care accesează ajutorul de stat prevăzut în acest Ghid nu pot accesa și
Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în
cadrul FEADR ca răspuns la pandemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014 – 2020.

5.4.2 Depunerea cererii de solicitare ajutor de stat
Perioada de depunere a cererii de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor obligatorii
specifice este de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență
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nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID19.
După ultimul termen de depunere a documentelor specifice ataşate cererii de solicitare ajutor
de stat, acestea nu mai sunt luate în considerare pentru plată.
Atenție! Cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine pot fi depuse în
termen de 20 de zile lucrătoare de la data publicării Ordonanței de Urgență a Guvernului
în Monitoriul Oficial.

Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul
județean al APIA respectiv al municipiului București unde a depus cererea de solicitare a
ajutorului de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

Cererea de solicitare ajutor de stat se poate depune personal sau prin împuternicit.
În cazul în care, cererea este depusă prin împuternicitul unei persoane fizice,
împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii de plată, în locul solicitantului, se face
prin procură notarială.
În cazul în care, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale,
reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei
juridice nu depune personal cererea unică de plată, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta
din urmă va completa cererea unică 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 unică de plată rezervate pentru împuternicit va completa datele
de identificare ale împuternicitului.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele generale și specifice pot fi depuse
la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al
municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail,
cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului
transmis.
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În situația în care solicitanții ajutorului de stat dețin mai multe exploatații de creștere a
bovinelor, cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ teritoriale din
județe diferite, aceștia depun o singură cerere la centru județean al Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia își au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

Retragerea cererii de ajutor de stat în sectorul bovine

Beneficiarul poate retrage cererea de ajutor de stat prin intermediul formularului de
retragere a ajutorului de stat (Anexa nr. 2). Acest formular se poate depune în orice moment
până aprobarea ajutorului de stat.
Prin formularul de retragere a cererii de ajutor de stat, sunt permise următoarele operațiuni,
mai puţin în situaţiile în care solicitantul a fost informat cu privire la neconformităţile din
cererea sa de plată:
-retragerea integrală a cererii de ajutor de stat;
-retragerea parțială a cererii de ajutor de stat (retragerea unei exploatații cu cod ANSVSA).
NOTĂ
Solicitantul care a retras cererea de ajutor de stat în sectorul bovine nu mai poate solicita
din nou aceeași schemă.

5.4.3 Documente generale și specifice anexate cererilor de
solicitare a ajutoarelor de stat
Documente generale
Documentele generale obligatorii pe care solicitanții trebuie să le depună sunt următoarele:
a) copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al
Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a
reprezentantului legal;
b) coordonate bancare/trezorerie.
ATENŢIE ! În contextul epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României, în conformitate
cu prevederile din OUG 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
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susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de
pandemia COVID-19 documentele generale pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la
depunerea cererii, pot fi transmise la centrele județene APIA, prin fax, poștă sau format
electronic scanat prin e-mail.

Documente specifice care se depun pentru solicitarea ajutorului de stat în
sectorul bovine:
- Registrul exploatației emis de operatorul SNIIA din care rezultă efectivul de bovine deținut
la data de 1 iulie 2020 pentru exploatația / exploatațiile cu cod ANSVSA înscrisă / înscrise în
cerere.

5.4.4 Sancțiuni administrative
 În cazul nerespectării de către solicitanți a condițiilor de acordare a ajutorului de stat în
sectorul bovin, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care
se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării ajutorului, conform
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare.

5.4.5 Efectuarea plăţilor
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020.
ATENȚIE!!

Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că

acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv
nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

În conformitate cu art. 7 alin. (2) din OUG 149/2020 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei
economice generate de pandemia COVID-19, cauzele imputabile beneficiarului se referă la
nedeclararea unui cont valid la APIA.
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Plățile aferente schemei de plată pentru ajutorul de stat pentru susținerea activității
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID19 se efectuează integral numai în contul bancar al beneficiarului, declarat la APIA în cererea
de plată, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
În situația în care sumele depășesc prevederile bugetare aprobate cu această destinație,
valoarea ajutorului se reduce proporțional pentru toți beneficiarii.

5.4.6 Depistarea şi recuperarea sumelor necuvenite
 Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit reprezintă creanțe bugetare, pentru
recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015
privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Procesele
verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către
centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se
individualizează sumele de recuperat, exprimate în moneda națională, consituie titluri de
creanță și cuprind elementele actului administrativ fiscal, prevăzut de Legea nr. 207/2015
privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență,
prevăzut în acesta.
 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, se poate
adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile și termenele prevăzute de legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit
organelor fiscale competente, subordonate ANAF, în vederea recuperării debitului, conform
Legeii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare.
 Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către APIA, de la data scadenței și
până la data transmiterii către organele fiscale competente, subordonate ANAF, iar acestea
din urmă, vor calcula obligații fiscale accesorii, de la data transmiterii titlurilor executorii și
până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
 În procedura insolvenței înscrierea creanței bugetare la masa credală, se face de către APIA.
Public

Ghid pentru solicitanții unei scheme de ajutor de
stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din
sectorul bovin în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19- Campania 2020
Direcţia Plăți Directe Sector Zootehnic
Serviciul Manuale Zootehnie, Rentă

Cod: GS-DPDSZ-ASB

Ediţia a I-a

Pagina:
18/23

 Sumele încasate potrivit procedurii descrise mai sus, se contituie venit la bugetul de stat și
se virează într-un cont de venituri distinct.

5.4.7 Resurse financiare
Bugetul național (BN) – pentru ajutorul de stat în sectorul bovin prin bugetul MADR
în limita prevederilor bugetare aprobate anual, acordat fermierilor crescători de animale din
speciile bovine.
În situația în care sumele depășesc prevederile bugetare aprobate cu această destinație,
valoarea ajutorului de stat se reduce proportional pentru toți beneficiarii.
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6. ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere de solicitare a ajutorului de stat pentru
susțínerea activitățíi crescătorilor din sectorul bovin în
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
Anexa nr. 1
Centrul judeţean al Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură APIA………………….
Nr. si data cerere
Numele, prenumele și semnătura
funcţionarului APIA care primeşte cererea1

Modalitate de depunere

Personal

Fax

Poștă

Format electronic

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO …………………………….
CERERE DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE STAT
pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei
economice generate de pandemia COVID-19
I.
Date de identificare a solicitantului
PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:
01. Denumire PJ/ PFA/ ÎÎ/ ÎF
02. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal
(CF)*)
03. Numele solicitantului/
04. Prenume solicitant/ administrator/ reprezentant
administratorului/ reprezentantului
05. CNP
solicitant/administrator/reprezentant
06. Codul ţării şi numărul actului de
identitate (pentru altă cetăţenie)
1

Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a
ajutorului de stat va semna numai în cazul depunerii ”personal”.
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07. Tipul de organizare
08. Cod CAEN
DOMICILIUL PF/ SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF:*)
09. Judeţ/Sector
10. Localitatea
13. Codul poştal

11. Satul / Strada

12. Nr.

17.Telefonul mobil

18. Telefon/Fax

14.Bl.

15. Sc.

16. Ap.

19. E-mail

COORDONATE BANCARE:
21. Sucursala sau agenţia băncii/trezoreriei

20. Banca/Trezoreria

22. Nr.
cont
IBAN
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
23. Numele
25. CNP

24. Prenumele

26. Numărul şi data împuternicirii/procurii notariale
DATE GENERALE
27. Numărul total de exploataţii cu cod ANSVSA
deţinute
II.

Exploataţii cu cod ANSVSA deţinute:

1.
28. Codul
R
0
ANSVSA
29. Judeţul
31.Strada, nr.
Efectiv detinut conform RNE anexat
2.
28. Codul
ANSVSA
29. Judeţul
31.Strada, nr.

R

30. Localitatea

0
30. Localitatea
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Efectiv detinut conform extras RNE anexat
Solicit ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul
crizei economice generate de pandemia COVID-19 pentru un număr de …………… capete
femele adulte din specia bovine în valoare totală de ………………………………….lei, după
cum urmează :

CENTRALIZATOR capete si SUME SOLICITATE
Nr.
Crt.

Exploatatii
Nr.capete bovine
Ajutor de stat bovine solicitat* (lei)
cu cod
ANSVSA
(0)
(1)
(2)
(3)
1
RO………….
2
RO………….
3
RO………….
….. RO………….
TOTAL
*Cuantumul ajutorului de stat este echivalentul în lei a 100 euro lei/cap bovină

III.

Declaraţii

Subsemnatul,........................................................................,
legitimat
cu
BI/CI
nr....../seria......................
eliberat
de
………….............................la
data
de.................................... și CNP............................................ titular/administrator/reprezentant
legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii
individuale/întreprinderii familiale)....................................................., declar că:
1. Am fost informat asupra conditiilor de solicitare și acordare a ajutorului de stat și mă oblig :
a) sa respect conditiile de acordare prevazute la art.4 ;
b) să depun o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pentru toate
exploatatiile de creștere a bovinelor cu coduri ANSVSA detinute, pe raza căruia am sediul
social, sau am domiciliul, după caz, indiferent de unitatile administrativ-teritoriale pe raza
cărora sunt situate si inregistrate acestea ;
c) să aduc la cunoștință că:
- dețin animale identificate și înregistrate în RNE din specia bovine;
- nu am solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicarii
CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul
actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
- nu figurez in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv site-ul oficial
la data de 31.12.2019 ca fiind în una din urmatoarele situatii: reorganizare/ lichidare/ faliment
sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitiva a instantelor judecatoresti de
constatare a falimentului.
d) pentru stabilirea eligibilității cererii de solicitare a ajutorului de stat Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare
în orice moment;
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e) structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de plată, precum
și documentele aflate în legătură cu aceasta.
2. Drept care mă angajez să respect următoarele:
a) să notific în scris Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în
termen de 5 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor limită) orice modificări privitoare la
informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
b) să prezint documente suplimentare solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, în legătură cu cererea de ajutor de stat, în termenele stabilite de aceasta.
c) mă oblig să respect prevederile art. 13 din prezenta ordonanță de urgență;
d) sunt de acord ca datele din cerere și documentele anexate să fie introduse în baza de date a
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării
plăţii transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări
economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru
abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
e) Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificări şi completări ulterioare, datele înscrise în Formularul de cerere de plată şi
în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
Semnătura titularului/ administratorului/
reprezentantului legal/ împuternicitului

(dacă este cazul)

Data:..................
/……

IV. Lista documentelor ataşate cererii de solicitare a ajutorului de stat
Nr.
Documente ataşate cererii de ajutor:
Crt
. 1. Copie CUI / CIF, după caz
Copie de pe buletin/carte de identitate a
2. beneficiarului/
titularului/
administratorului/
reprezentantului legal/ împuternicitului
Registrul exloatatiei emis de operatorul Sistemului
național de identificare și înregistrare a animalelor din
3. care rezultă efectivul de femele adulte din specia
bovină deținut la data de 1 iulie 2020, în
exploatațiațiile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere.
4. Document coordonate bancare/trezorerie
Câmpurile “ ” se completează prin bifare.
Semnătură beneficiar...................................................
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Anexa nr. 2 – Formular de retragere ajutor de stat în sectorul bovine
Ştampilă – data primirii la Centrul judeţean APIA
Nr.................../data.............................

Nume şi Prenume funcţionar APIA:
Semnătura:
Nume şi prenume fermier (PF) /Denumire (PJ)/(PFA)/(II)/(IF)

ID fermier: RO ……………………………

Adresa
Solicit retragerea ajutorului de stat după cum urmează:
Nr.
Crt.
(0)
1
2
3
…..

Exploatatii
cu cod
ANSVSA
(1)
RO………….
RO………….
RO………….
RO………….
TOTAL

Nr.capete bovine

Ajutor de stat bovine solicitat* (lei)

(2)

(3)

Nume și prenume solicitant/administrator/reprezentant..............................................................................
Semnătură beneficiar.......................................................

Data...............................

Public

