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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI 

APROBAREA EDIȚIEI 
 

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

1.1 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ 

Elaborat 

Oana POPA Consilier SM-ZR   

Cristina MÂNDRU Referent SM-ZR   

Mădălina Iuliana VIERIU Consilier SFEADR-Z   

1.2 Verificat 
Mioara DOROBANȚU 

Șef serviciu SFEADR-

Z 
  

Stela TĂNASE Director DPD-SZ   

1.3 Avizat  

Lucian ȘOLDĂNESCU Șef serviciu SMMR   

Raluca DAMINESCU Director DMMRRI   

Adrian PANAIT Director DJ   

1.4 
Avizat 

Cornel Constantin 

TURCESCU 

Director general 

adjunct  
  

Aprobat Adrian PINTEA Director general   

1.5 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Avizat  

Maria TOMA Director DPZ   

Tinel GHEORGHE 
Director general 

adjunct DGPA 
  

Tatiana PREDA  
Director general 

DGPA 
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2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR 

GHIDULUI 
 

Nr. crt. 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 

2.1. Ediția I  Versiune iniţială care 

are la bază legislaţia 

naţională şi europeană 

 

 

3. LISTA CUPRINZÂND COMPARTIMENTELE LA CARE SE 

DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL 

EDIȚIEI GHIDULUI 
 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcția Numele și 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

3.1 Aplicare 1 Centre 

județene / 

locale 

Funcționari 

publici  

Toți 

angajații CJ 

/ CL 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

 

3.2 Informare 1 Direcția Audit 

Intern 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DAI 

 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

 

1 Solicitanți  ai 

ajutorului de 

stat  

  Comunicat 

prin 

publicare 

pe site-

APIA 
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1 Direcţia 

Antifraudă, 

Control Intern  

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DACI 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

 

1 Direcţia plăți 

directe – 

sector 

zootehnic 

Funcționari 

publici  

Toți 

angajații 

DPD-SZ 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

 

1 Direcţia IT-

LPIS 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DIT-LPIS 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

 

1 Serviciul 

Relaţii cu 

Publicul și 

Comunicare 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

SRPC 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

3.3 Evidență  1 DMMRRI Consilier Responsabil 

aprobare  

- - 

 

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN 

GHID 
 

4.1. Definiții ale termenilor  

 

Animale declarate - animalele care fac obiectul unei cereri de ajutor pentru animale în cadrul 

schemei 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, 
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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; 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) - 

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, persoană juridică, întreprindere individuală sau familială, 

persoană fizică autorizată, 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. 

Controlul vizual se realizează la primirea cererii de plată; 

Exploataţia în sectorul zootehnic - 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 sanitar 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; 

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 

file:///C:/Users/anne.niculescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/marius.neagu/marius.neagu/Downloads/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197304/12039435.htm
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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;  

Perioada de depunere a cererii este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării 

în vigoare a OUG nr. 58 / 2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul bovin, 

în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19; 

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 definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din 

Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a 

suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin 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; 

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, conform Ordinului ANSVSA nr. 40/2010; 

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 / 

file:///C:/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp134102/12014103.htm
file:///C:/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp134102/12014103.htm
file:///C:/Users/anne.niculescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/marius.neagu/marius.neagu/Downloads/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp529832/00132008.htm
file:///C:/Users/anne.niculescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/marius.neagu/marius.neagu/Downloads/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp529832/00132008.htm
file:///C:/Users/anne.niculescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/marius.neagu/marius.neagu/Downloads/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp529832/00131305.htm
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sprijin de mai multe ori pentru aceeaşi exploataţie / animale şi pentru a preveni cumularea 

necuvenită în cadrul schemelor de sprijin. 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. Crt. Abreviere Termenul abreviat 

1. APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

2. ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor 

3. BN Buget Național 

4. CJ – APIA Centrul județean APIA 

5. CL – APIA Centrul local APIA 

6. ÎI Întreprindere individuală 

7. ÎF Întreprindere familială 

8. MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

9.   

10. PFA Persoană fizică autorizată 

11. PJ Persoana juridică 

12. RUI Registrul unic de identificare al APIA 

13. RNE Registrul Naţional al Exploataţiilor 

14. SNIIA Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor 

 

5. ELEMENTE DE INTERES PENTRU BENEFICIARI 
 

5.1. Scopul ghidului 

 

 Scopul prezentului ghid este de a informa posibilii beneficiari cu privire la schema de ajutor 

de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19.  

 Ghidul solicitanților reprezintă materialul suport pentru pregătirea, întocmirea și depunerea 

cererii de solicitare a ajutorului de stat și pune la dispoziția potențialilor beneficiari informații cu 

privire la: 

- Criteriile de eligibilitate; 

- Modalitatea de completare și depunere a cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul 

bovin; 
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- Documentele care trebuie prezentate de fermier; 

- Termenele pe care trebuie să le respecte potențialii beneficiari; 

- Alte informații utile privind accesarea ajutorului de stat în sectorul bovin. 

 Prezentul ghid urmărește respectarea prevederilor legale în vigoare, a procedurii privind 

completarea și depunerea cererilor de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, respectarea 

de către solicitanți a obligațiilor și declarațiilor asumate prin semnarea acestora, precum și 

informarea asupra sancțiunilor pe care le pot suporta aceștia în cazul nerespectării celor enumerate. 

5.2. Domeniul de aplicare 

 

 Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în 

anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, are caracter temporar, 

este valabilă până la 31 decembrie 2021 și se acordă în scopul compensării pierderilor cauzate de 

pandemie. 

 Ajutorul de stat este acordat în baza Ordonanței de Urgență nr. 58/ 2021 privind instituirea 

unei scheme de ajutor de stat în sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate 

de pandemia COVID-19 și este compatibil cu piața comună, în conformitate cu prevederile 

punctului 3.1. din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin 

a aconomiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (C(2020) 1863), modificată prin 

Comunicarea Comisiei Europene – Cea de-a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri 

de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și 

modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea art. 107 și 108 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe 

termen scurt (C(2021) 564) din 28 ianuarie 2021 privind Cadrul temporar în materie de ajutor de 

stat în contextul pandemiei COVID-19, denumită în continuare Comunicarea CE. 

 Schema de ajutor de stat în sectorul bovin are aplicabilitate pe întreg teritoriul României s-

a notificat la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind Funcționarea 

Uniunii Europene și s-a aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 3747 final din 20 mai 

2021. 
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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 (C(2020) 1863), modificată prin Comunicarea 

Comisiei Europene – Cea de-a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și 

modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării 

creditelor la export pe termen scurt (C(2021) 564) din 28 ianuarie 2021 privind Cadrul 

temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19, denumită în 

continuare Comunicarea CE; 

➢ 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 rurale ca fiind compatibile 

cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

➢ Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune 

și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) 

nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului. 

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; 

➢ OUG nr. 58 / 2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul bovin, în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19; 

➢ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

file:///C:/Users/anne.niculescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/marius.neagu/marius.neagu/Downloads/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197304/12039435.htm
file:///C:/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp134102/12014103.htm
file:///C:/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp134102/12014103.htm
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➢ Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

➢ Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ HG nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

➢ Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și 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 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; 

➢ O.G nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ 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 

modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordinul MADR nr. 1152/R/02.04.2021 privind aprobarea statului de funcții și a structurii 

organizatorice 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; 

➢ Regulamentul Intern al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aprobat prin 

Decizia nr. 1254/15.06.2020; 
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➢ OMADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul 

Unic de Identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă 

comună, cu modificările și completările ulterioare. 

➢ Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor 

de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19; 

➢ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice 

generate de pandemia de COVID-19; 

➢ Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19; 

➢ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul 

crizei economice generate de pandemia de COVID-19; 

➢ 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; 

6. BENEFICIARI 
 

 Beneficiarii sunt crescătorii de animale, care au în posesie permanentă animale înscrise în 

RNE, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, respectiv: 

✓ Persoane fizice; 

✓ Persoane fizice autorizate; 

✓ Întreprinderi individuale; 

✓ Întreprinderi familiale; 

✓ Persoane juridice. 
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7. CONDIȚII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT ÎN 

SECTORUL BOVIN 
 

Ajutorul de stat pentru efectivul de bovine și / sau cantitatea de lapte produsă și valorificată se 

acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:  

a) dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 

2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 

2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;  

b) să fi produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021; 

c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data 

de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de 

organizare / radierii / decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 și data depunerii 

cererii de solicitare ajutor de stat: 

i. beneficiarul este PFA, II, IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 

ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA, II, IF;  

ii. beneficiarul persoana fizică (CNP reprezentant PFA/II/IF), iar animalele 

figurează în RNE la data 31 ianuarie 2021 pe CUI PFA/II/IF; 

iii. beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data 31 ianuarie 2021 

pe CNP-ul persoanei decedate. 

d) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină 

cod  unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

e) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, 

conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei 

fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a 

falimentului pănă la data de 31 decembrie 2019; 

 

 Beneficiarii care solicită ajutor de stat pentru efectivul de bovine, pot solicita și ajutorul de 

stat pentru cantitatea de lapte produsă si valorificată. 
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 Ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte livrată și valorificată se acordă dacă beneficiarii 

solicită și ajutor de stat pentru efectivul de bovine. 

 

ATENȚIE! 

 În cazul în care solicitanții ajutorului de stat în sectorul bovin nu dețin cod unic de 

înregistrare în Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), înainte de depunerea cererii de 

solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, au obligația să solicite la centrele locale / 

județene, prin depunerea Formularului de solicitare a codului unic de identificare în 

Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 a 

OMADR 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de 

Identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea obținerii codului unic de înregistrare în 

RUI.  

 

8. DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE 

STAT 
 

 Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin și a 

documentelor generale și specifice, este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare 

intrării în vigoare a OUG nr. 58 / 2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul 

bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. 

 Cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, însoțite de documentele generale 

și specifice, pot fi depuse la centrele județene / locale ale APIA, respectiv al municipiului 

București, sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, 

cu condiția asumării prin semnătură de către solicitant / reprezentant / administrator, pe fiecare 

pagină a documentului transmis. 

 Cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin se poate depune personal sau prin 

împuternicit. În cazul în care, cererea este depusă prin împuternicitul unei persoane fizice, 
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împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii de plată, în locul solicitantului, se face prin 

procură notarială. 

 În situația în care solicitanții dețin mai multe exploatații cu cod ANSVSA, situate pe raza 

mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere de 

solicitare a ajutorului de stat, la centrul județean / local / al municipiului București APIA pe raza 

căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz. 

 

8.1. Documentele atașate cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin 

 

8.1.1. Documente generale 
 

- Copie de pe BI/CI a beneficiarului; 

- Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, 

împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin 

împuternicit sau reprezentant legal; 

- Dovada privind coordonatele bancare / trezorerie. 

8.1.2. Documente specifice 

 

➢ Pentru ajutorul de stat care se acordă pentru efectivul de bovine: 

- documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a 

animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / 

sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut 

de beneficiar în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere;  

- în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin figurează mai 

multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru 

fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte. 
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ATENȚIE:  

 Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare 

a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de 

către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București 

APIA. 

➢ Pentru ajutorul de stat care se acordă pentru cantitatea de lapte produsă și 

valorificată: 

- copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, 

valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţit de copii de pe factură / facturi sau de pe fila / 

filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul 

care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021; 

- copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin 

până la data de 30 iunie 2021, însoțit de copie de pe fila / filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din 

care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021; 

- copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii / documente 

fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea 

laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare 

juridică; 

- copie de pe factură / bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru 

PFA, II, IF şi SC; 

- copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrare-

recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea 

proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis 

de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. 
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8.2. Completarea cererii de solicitare a ajutorului de stat  

 

 Pentru acordarea ajutorului de stat în sectorul bovin, solicitanții trebuie să depună 

Formularul de cerere prevăzut în Anexa nr. 1 din prezentul ghid, completat după cum urmează: 

 Antetul cererii (încadrat în chenarul gri) va fi completat de către funcționarul, de la centrul 

județean / local APIA, care primește cererea.  

Solicitantul va completa restul rubricilor, după cum urmează: 

Datele de identificare ale solicitantului și ajutorul de stat solicitat 

- în această secțiune se vor completa datele în conformitate cu documentele generale care 

trebuie să însoțească, după caz, cererea respectiv: 

✓ Copie de pe BI/CI a beneficiarului; 

✓ Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al 

beneficiarului,  

✓ împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă este cazul; 

✓ Dovada privind coordonatele bancare / trezorerie. 

Solicitarea ajutorului de stat:

 



 
 

  Direcția Plăți Directe – Sector 

Zootehnic 

 

Ghidul solicitanților pentru schema de ajutor de stat 

pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul 

bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID 19 

 

Cod: GS-DPDSZ-ASB 2 

 
Ediția a I a  

 
Pagina 18 / 36 

 

 

• Coloanele de la pct. a) respectiv Exploatații cu cod ANSVSA,  Nr. capete bovine cu vârsta 

de minimum 16 luni la 31 ianuarie 2021 și Nr. capete tineret cu vârsta de minimum 7 

luni la data de 31 ianuarie 2021 se vor completa în conformitate cu datele din documentul 

emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) 

din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni, și / sau efectivul de 

bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut de beneficiar în 

exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere; 

- ulterior completării informațiilor mai sus detaliate, se va stabili efectivul total de animale, 

prin însumarea efectivelor solicitate pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA menționată 

în cerere și se va înscrie totalul în secțiunile aferente acestuia. Dacă se solicită o singură 

exploatație cu cod ANSVSA, efectivul total aferent acesteia va fi preluat și în rubrica total. 

ATENȚIE! 

 Efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, existent 

în exploatația cu cod ANSVSA la data de 31 ianuarie 2021,  poate fi solicitat la plată doar 

dacă în cerere se solicită un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 

luni la data de 31 ianuarie 2021, existent în exploatația cu cod ANSVSA la această dată. 
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• Coloanele de la pct. b), respectiv Exploatații cu cod ANSVSA și Cantitate lapte 

valorificată ( înscrisă în tone), vor fi completate în conformitate cu datele care se regăsesc 

înscrise în documentele specifice ajutorului de stat care se acordă pentru cantitatea de lapte 

produsă și valorificată, așa cum sunt ele detaliate la subcapitolul 8.1.2 din prezentul ghid; 

- ulterior completării informațiilor mai sus detaliate, se va stabili cantitatea totală de lapte 

(tone), prin însumarea cantităților înscrise pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA 

menționată în cerere și se va înscrie cantitatea totală în secțiunile aferente. Dacă se solicită 

o singură exploatație cu cod ANSVSA, cantitatea de lapte aferentă acesteia va fi preluată 

și în rubrica total. 

ATENȚIE! 

 Beneficiarii pot solicita și beneficia de ajutorul de stat care se acordă pentru 

cantitatea de lapte, produsă și valorificată în luna ianuarie 2021, DOAR dacă solicită și 

ajutor de stat care se acordă pentru efectivul de bovine deținut în exploatații cu cod ANSVSA 

la data de 31 ianuarie 2021. 

Declarații  

La punctul II din cerere: 

- se completează datele de identificare ale beneficiarului; 

- se va bifa căsuța aferentă ajutoarelor derulate prin APIA și încasate, dacă este cazul, până 

la depunerea cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin; 

- dacă este cazul, se va bifa căsuța aferentă ajutoarelor încasate în baza prevederilor 

Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în 

contextul actualei epidemii de COVID-19 (C(2020) 1863), modificată prin Comunicarea 

Comisiei Europene – Cea de-a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și 

modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării 

creditelor la export pe termen scurt (C(2021) 564) din 28 ianuarie 2021 privind Cadrul 
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temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19, denumită în 

continuare Comunicarea CE și se vor înscrie și sumele încasate; 

 Prin semnarea și datarea cererii de solicitare ajutor de stat în sectorul 

bovin, solicitantul ia la cunoștință asupra obligațiilor care îi revin și își 

exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. 

Lista documentelor atașate cererii de solicitare a ajutorului de stat - controlul vizual al 

datelor înscrise în cerere și documentele atașate acesteia:  

 Punctul III va fi completat de către funcționarul care primește cererea de solicitare a 

ajutorului de stat în sectorul bovin, prin adăugarea bifei aferentă documentelor depuse de solicitant.  

 În cazul în care funcționarul constată că datele nu sunt corect completate, fermierul 

efectuează corecțiile necesare, datele incorecte se taie cu o linie orizontală, se înscriu datele corecte 

și se însușesc prin semnatură de către fermier.  

 După efectuarea controlului vizual, cererea este înregistrată în registrul electronic de 

înregistare al cererilor de solicitare ajutor de stat în sectorul bovin.  

 Pentru situația în care cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, însoțite de 

documentele specifice sunt transmise în format electronic, scanat prin e-mail, fax sau poștă, 

solicitanții vor fi înștiințați, în ceea ce privește numărul de înregistrare din registrul electronic, prin 

mijloacele în care au transmis ei înșiși aceste documente. 

 Dacă funcționarul care primește cererea de solicitare ajutor de stat în sectorul bovin în 

format electronic, scanat prin e-mail, fax sau poștă, constată că există neconcordanțe între datele 

încrise în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin și datele aferente documentelor 

depuse de solicitant, va transmite o notificare prin care va solicita clarificările necesare fermierului.  

 După primirea clarificărilor din partea solicitantului, pe baza documentelor corecte 

transmise de către acesta, funcționarul care primește cererea va efectua modificările și va atașa 

documentele transmise la dosarul solicitantului.  
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8.3. Modificarea datelor din cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin 

 

 Datele înscrise în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin se pot modifica 

prin completarea și depunerea Formularului de modificare a datelor din cererea de solicitare a 

ajutorului de stat în sectorul bovin (Anexa nr. 2 din prezentul ghid).  

Astfel, în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, solicitanții vor putea 

modifica: 

- numele și prenume / denumirea, fără să se modifice CNP/CUI-ul solicitantului; 

- adresa; 

- coordonatele bancare / trezorerie. 

Solicitanții vor completa Formularul de modificare a datelor din cererea de solicitare a 

ajutorului de stat în sectorul bovin și îl vor depune la centrul județean / local / al municipiului 

București unde au depus cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, însoțit de 

documentele dovedidoare ale modificării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la respectiva 

modificare, cu respectarea termenelor limită.  

ATENȚIE! 

Formularul de modificare a datelor din cererea de solicitare a ajutorului de stat în 

sectorul bovin, respectiv modificarea numelui și a prenumelui (fără modificarea CNP / CUI), 

adresei sau a coordonatelor bancare, poate fi depus de către solicitant în orice moment, cu 

respectarea termenelor limită prevăzute în OUG nr. 58 / 2021. 
 

9. RETRAGEREA CERERII DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE 

STAT 
 

 Solicitantul poate retrage cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin prin 

completarea Formularul de retragere a cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin 

(Anexa nr. 3 la prezentul ghid), integral, în orice moment până stabilirea efectivului eligibil. 
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ATENȚIE! 

 Solicitantul care a retras cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin 

prin Formularul de retragere a cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, nu 

va mai putea depune o altă cerere de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin. 

10.  EFECTUAREA PLĂȚILOR 
 

 Plata ajutorului de stat în sectorul bovin se efectuează până la data de 31 decembrie 2021, 

în baza cererilor autorizate la plată de către centrele județene / locale APIA. Autorizarea cererilor 

la plată se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la stabilirea cuantumurilor, conform art. 8 

alin. (3) din OUG nr. 58 / 2021. 

ATENȚIE! 

 În conformitate cu art. 7 alin. (2) din OUG nr. 58 / 2021, nu se vor acorda plăți ulterior 

datei de 31 decembrie 2021, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze 

imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont bancar valid la APIA. 

 Ajutorul de stat în sectorul bovin se cumulează cu alte forme de sprijin acordate în 

conformitate cu secțiunea 3.1. din Comunicarea CE, inclusiv cu ajutoarele aprobate prin: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor 

de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

19/2021; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

20/2021; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor 

de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei 
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economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

21/2021; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor 

de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul 

crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 122/2021, sau cu  

- Măsura 21 - Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional 

în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020. 

 Valoarea totală a ajutorului de stat în sectorul bovin ce poate fi acordată pentru fiecare 

întreprindere, așa cum este definită la art. 2 lit. b) din OUG nr. 58 / 2021, care își desfășoară 

activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, nu depășește echivalentul în lei a 

225.000 euro la cursul valutar euro / lei stabilit de Banca Națională a României, valabil la data 

intrării în vigoare a OUG nr. 58 / 2021, respectiv 1 euro = 4,9260 lei. 

 Valoarea ajutorului de stat în sectorul bovin pentru fiecare beneficiar se va calcula în 

funcție de numărul de capete de bovine eligibile, la care poate fi adăugată cantitatea de tone de 

lapte produsă și valorificată de către acesta cu respectarea condițiilor prevăzute de  OUG nr. 58 / 

2021, și respectiv, cu respectarea încadrării în plafonul de 225.000 euro, echivalent în lei. 

 Suma  cuvenită pentru prezenta schema de ajutor de stat în sectorul bovin se calculează 

după cum urmează : 

i. se calculează echivalentul în lei al sumei de 225.000 euro la cursul euro / leu stabilit de 

Banca Națională a României valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 58 / 2021; 

ii. din valoarea rezultată la pct. i. se vor scădea sumele în lei acordate prin ajutoarele 

prevăzute la art. 5 alin. (3), din OUG nr. 58 / 2021, dacă este cazul, respectiv:  

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme 

de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în 

contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 19/2021; 
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• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de 

ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în 

contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 20/2021; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de 

ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în 

contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 21/2021; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de 

ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul 

vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2021; 

• Măsura 21 - Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter 

excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 

2014-2020. 

iii. dacă sumele acordate prin ajutoarele prevăzute mai sus, au atins deja plafonul de 225.000 

euro, pentru prezenta schema de ajutor de stat nu se va acorda plata ; 

iv. dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mică decât suma rămasă în 

urma deducerii calculată conform art. 6 alin. (6), din OUG nr. 58 / 2021, respectiv, după 

deducerea valorii altor forme de sprijin încasate și declarate de solicitant în cererea de 

solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, suma acordată va fi suma rezultată din 

aplicarea cuantumurilor pentru efectivul de bovine și/sau cantitățile eligibile din cerere; 

v. dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mare decât suma rămasă în 

urma deducerii calculată conform art. 6 alin. (6), din OUG nr. 58 / 2021, respectiv, după 

deducerea valorii altor forme de sprijin încasate și declarate de solicitant în cererea de 

solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin, valoarea ajutorului de stat cuvenit 

solicitantului va fi plafonată la suma calculată în urma deducerii.  
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 Cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin va fi respinsă de la plată în 

următoarele situații: 

- Cererea este depusă în afara termenului de depunere al cererilor de solicitare a ajutorului 

de stat în sectorul bovin; 

- Beneficiarul nu a depus toate documentele obligatorii; 

- În urma controalelor administrative s-a constatat că beneficiarul nu respectă una sau mai 

multe condiții de acordare ale schemei de ajutor de ajutor de stat în sectorul bovin, așa cum 

sunt ele descrise la capitolul 7 din prezentul ghid. 

 În urma stabilirii sumelor cuvenite pentru fiecare beneficiar și după aprobarea de către 

Ministerul Finanţelor Publice a  cererii de deschidere a  creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale alimenetază contul de subvenții al APIA, care la rândul său, repartizează 

credite bugetare centrelor județene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.  

 Centrele județene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, virează sumele cuvenite în 

conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare. 

 

11.  RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE 
 
 

 Recuperarea sumelor necuvenite se va face potrivit art. 13 din OUG nr. 58 / 2021 privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul 

bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.  

 În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate, aceștia sunt obligați 

la restituirea contravalorii ajutorului de stat în sectorul bovin acordat prin OUG nr. 58 / 2021, la 

care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere, calculate de la data încasării acestuia, până la 

data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, reprezintă creanţe bugetare, pentru 

recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu 
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modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare 

întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se 

individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă 

şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă 

prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se 

consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ 

individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de 

zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute 

de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin 

executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit 

organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea 

recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de  

întârziere, se calculează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti 

care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. 

 Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se 

individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă.  

 În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se 

efectuează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti. 
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 Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de 

creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat. 

Asupra beneficiarilor acestui ajutor de stat, nu pot fi dispuse măsuri de executare silită, 

prin poprire, potrivit prevederilor art. 781 alin. (5) lit. (b) din Codul de procedură civilă, precum 

și art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală. 

12.  FORȚA MAJORĂ ȘI CIRCUMSTANȚELE EXCEPȚIONALE 
 

 Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 

inevitabil, intervenit după momentul depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul 

bovin, pe parcursul derulării schemei de ajutor de stat în sectorul bovin, care îl împiedică pe 

solicitant să își execute obligațiile pe care le are în legătură cu ajutorul de stat în sectorul bovin, 

dar în același timp, îl exonerează de răspundere. 

 În acord cu prevederile art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru asigurarea unei 

practici unitare la nivelul statelor membre ale Uniunii în ceea ce privește forța majoră și 

circumstanțele excepționale, pot fi recunoscute, în mod special, următoarele cazuri, lista nefiind 

limitivă în acest sens: 

- decesul beneficiarului;  

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;  

- catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;  

- epizootie sau o boală a animalelor/plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, 

respectiv, culturile beneficiarului;  

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea 

respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii; 

 Legislația națională recunoaște și alte cazuri de forță majoră și/sau circumstanțe 

excepționale, fără a oferi o listă exhaustivă, respectiv: 

- distrugerea terenurilor agricole și a animalelor aflate pe exploatațiile agricole de către 

exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea 
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vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- situaţia epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială 

a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin 

legislaţia naţională. 

 Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale, pot fi dovedite prin documente 

care atestă situațiile în care solicitantul a fost împiedicat să își execute obligațiile, dintre care, pot 

fi enumerate: 

- copia certificatului de deces; 

- copia certificatului care atestă calitatea de moştenitor/certificatului de moştenitor eliberat 

de notarul public / declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul 

existenţei mai multor moştenitori în urma decesului beneficiarului;  

- copia certificatului medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea 

profesională de lungă durată a solicitantului / adeverinţă medicală din care să reiasă 

incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului, după caz; 

- copia procesului verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie / procesul verbal de 

constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

- copia documentului emis de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, respectiv 

Procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de către exemplarele din 

speciile de faună de interes cinegetic și de stabilire a răspunderii civile și a despăgubirii, în 

cazul distrugerii de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute 

în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic a 

culturilor agricole și în cazul măsurilor 10, 11 și 13  a culturilor agricole și a terenurilor 

agricole aflate sub angajament; 

- în cazul pandemiei COVID-19, beneficiarii vor depune documente justificative în acest 

sens; 

- documente eliberate de organismele în drept, care atestă exproprierea. 

 Beneficiarii care fac dovada că s-au aflat într-un caz de forță majoră sau nu au putut 

respecta obligațiile pe care le au în legătură cu ajutorul de stat în sectorul bovin, din cauza unor 
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circumstanțe excepționale, vor avea în continuare dreptul la ajutor de stat în sectorul bovin în 

momentul producerii cazului de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale. 

 Beneficiarii care au fost afectați de un caz de forță majoră sau de circumstanțe excepționale 

trebuie să aducă la cunoștința APIA, în scris, acest aspect printr-o Înștiințare, în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data la care au posibilitatea să facă acest lucru, în caz contrar, cererea de solicitare 

a ajutorului de stat în sectorul bovin va fi respinsă de la plată.  

 

13.  RESURSE FINANCIARE 
 

 Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat în sectorul bovin este de 225.537.713,79 

lei și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021 și este repartizată după cum urmează: 

- 182.708.014,97 lei pentru ajutorul acordat pentru efectivele de bovine cu vârsta de 

minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021 și / sau efectivele de bovine cu vârsta de 

minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021; 

- 42.829.698,82 lei pentru ajutorul acordat pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată 

în luna ianuarie 2021. 
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14.  ANEXE 

Anexa nr. 1 – Cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin 

 

CERERE DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE STAT 

pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID-19 

 

I. Date de identificare beneficiar  

PERSOANE FIZICE - PF, PERSOANE JURIDICE – PJ, ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ – II, ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ – IF, PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ - PFA: 

  01. Denumire PJ/ PFA/ ÎÎ/ ÎF 

 

  02. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal 

(CIF) 
          

03. Nume solicitant/ administrator/ 

reprezentant  
04. Prenume solicitant/ administrator/ reprezentant 

  

 05. CNP solicitant/ administrator/ 

reprezentant 
             

06. Cod ţară şi nr. act identitate (pt. 

altă cetăţenie) 
             

  07. Tip de organizare 

 

 

 

 

 

 
  08. Cod CAEN²     

¹Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin va 

semna numai în cazul depunerii ”personal”. 

²Se va completa cu unul dintre codurile CAEN: 0141 – Creștere bovine de lapte; 0142 – Creșterea altor bovine 

 

  Centrul Judeţean / Local APIA 

…………………............ 

Nr. si data cerere 

Modalitate de depunere 

Numele, prenumele și semnătura  

funcţionarului APIA  care primeşte 

cererea¹ 

 

   Personal        Fax       Poștă     Format electronic 

 

 

 

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ……………………………. 
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   DOMICILIUL PF/ SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF: 

09. Judeţ/Sector   10. Localitate 

  

11. Sat / Strada   12. Nr.    13. Cod poştal   14.Bl. 15. Sc.   16. Ap.  

      

 17.Telefon mobil   18. Telefon/Fax 19. E-mail 

 

   COORDONATE BANCARE: 

20. Banca/Trezoreria 21. Sucursala sau agenţia băncii/trezoreriei   

 

 

 

22. Nr. 

cont 

IBAN 

                        

 

   ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit) 

23. Nume  

 

 

24. Prenume 

  25. CNP               

26. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale  

  

Solicit ajutor de stat pentru : 

a) un efectiv de …………… capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni  la data de 31 ianuarie 

2021 înregistrate în RNE, precum şi pentru  un efectiv  de  …….. capete tineret bovin cu vârsta de 

minimum 7 luni, detinut și existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de 31 ianuarie 2021, 

după cum urmează:  

 

Nr. 

Crt. 

Exploatatii  

cu cod  

ANSVSA 

Nr.capete bovine 

cu vârsta de 

minimum 16 luni  la 

31 ian 2021 

Nr.capete tineret  

cu vârsta de 

minimum 7 luni  la 

31 ian 2021 

Efectiv total de 

bovine solicitat  

(0) (1) (2) 3 4=2+3 

1 RO………….    

2 RO………….    

….. RO………….    

TOTAL    

 

b) cantitatea de  ……. tone lapte valorificat în luna ianuarie 2021, obținut din următoarele exploatații 

cu cod ANSVSA, după cum urmează: 
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Nr. 

Crt. 

Exploatatii  

cu cod  

ANSVSA 

Cantitate lapte 

valorificată  

(tone)  

(0) (1) (3) 

1 RO………….  

2 RO………….  

….. RO………….  

TOTAL  

 

II. Declaraţii  

 

Subsemnatul, ........................................................................, legitimat cu BI/CI 

seria.........../nr...................... 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; 

2. Dețin animale identificate și înregistrate în RNE din specia bovine, minimum 3 cu vârsta de 

minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021 și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data 31 

ianuarie 2021; 

3. Am produs și am valorificat lapte în luna ianuarie 2021; 

4. Nu mă aflu în procedură de reorganizare / lichidare / faliment în evidențele Oficiului National 

al Registrului Comertului, respectiv site-ul oficial, la data de 31.12.2019 / nu a fost emisă o decizie 

definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului. 

5. Declar că am / nu am beneficiat de alte forme de sprijin acordate conform art.5 alin. (3) din 

prezenta ordonanță de urgență, după cum urmează: 

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice 

generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2021; 

• am primit   

• nu am primit  

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate 

de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2021; 

• am primit  

• nu am primit  

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice 

generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 21/2021; 

• am primit  

• nu am primit   
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d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

122/2021; 

• am primit  

• nu am primit  

e) Măsura 21 - Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în 

cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020,  

• am primit  

• nu am primit  

 f) alte ajutoare acordate prin Comunicarea CE – secțiunea 3.1 față de cele prevăzute anterior: 

• am primit  în valoare de……… lei  

• nu am primit  

 

Mă oblig : 

1. Sa respect condițiile de acordare prevăzute la art.4. 

2. Să depun o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean /local al Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru toate 

exploatațiile cu coduri ANSVSA detinute, pe raza căruia am sediul social sau am domiciliul, după 

caz, indiferent de unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora sunt situate și înregistrate acestea. 

3. 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; 

4. Să respect prevederile art. 13 din Ordonanța de Urgență nr. 58 / 2021. 

 

Am luat la cunoștință următoarele : 

 

1. Structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de solicitare ajutor 

de stat, precum și documentele aflate în legătură cu aceasta. 

2. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, datele înscrise în Formularul de cerere de 

plată şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. 

3. 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. 

 

Semnătura         Data 
(titular/administrator/reprezentant) 

act:2851854%20-1
file:///C:/Users/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp9963810/00082913.htm
file:///C:/Users/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp9963810/00052558.htm
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III. Lista documentelor ataşate cererii de solicitare a ajutorului de stat 
Câmpurile  se completează prin bifare. 

 

 

 

Semnătură beneficiar.........................     Data...................... 

 

Nr. 

Crt. 
Documente ataşate cererii de ajutor: 

DA 

 

 

 

 

NU 

 

 

 

NU E 

CAZUL 

Control 

vizual 

Functionar 

APIA  
1.  Copie CUI / CIF, după caz     

2.  

Copie buletin/carte de identitate a beneficiarului/ 

titularului/ administratorului/ reprezentantului legal/ 

împuternicitului 

    

3.  Document coordonate bancare/trezorerie     

4.  

Document emis de utilizatorul Sistemului național de 

identificare din care rezultă efectivul de bovine potențial 

eligibile cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 

2021 și efectivul de bovine potențial eligibile cu vârsta de 

minimum 16 luni deținut la data  de 31 ianuarie 2021, în 

exploatație/iile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere. 

    

5.  

Copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 

6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 

2021, deținut și potențial eligibile însoţită de copii de pe 

factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol pentru 

producătorul care a valorificat lapte în luna ianuarie 2021; 

    

6.  

copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 

ianuarie 2021 și valabil la data depunerii cererii, însoțită de 

copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol pentru producătorul 

persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte 

valorificat în luna ianuarie 2021; 

    

7.  

copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de 

încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui 

comercializat pentru producătorul care a efectuat 

valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele 

de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; 

    

8.  
copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui 

în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi PJ; 
    

9.  

copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea 

şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, 

din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea 

proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de 

pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă 

obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. 
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Anexa nr. 2 – Formular de modificare a datelor din cererea de solicitare a ajutorului de stat 

  

Formular de modificare a datelor din cererea de solicitare a ajutorului de stat 

Judeţul Centrul judeţean APIA 

Nr. unic de identificare RO ………………….. Nr. şi data din Registratura CJ 

Nume şi Prenume funcţionar APIA 

Semnatură 

Ştampilă – Centrul Judeţean APIA 

1. Înainte: 

Nume şi prenume titular/administrator/reprezentant legal 

 

 

Denumire  

 

 

Judeţ Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Ap. Sector E-Mail Fax 

 

 

  Banca Filiala 

 Nr. cont (IBAN)  

2. După: 

Nume şi prenume titular/administrator/reprezentant legal 

 

 

Denumire  

 

 

Judeţ Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Ap. Sector E-Mail Fax 

 

 

  
Banca Filiala 

 Nr. cont (IBAN)  

Observaţii : modificările respective au survenit ca urmare a  ………………………………. 

Se completează numai câmpurile pentru care datele beneficiarului se modifică prin acest formular. 

 

Semnătura:        Data:              

                    

Se bifează / completează de funcţionarul APIA Data Nume şi prenume  Semnătura 

 Controlul vizual al Formularului de modificare a 

fost efectuat 
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Anexa nr. 3 – Formular de retragere a cererii de solicitare a ajutorului de stat  

  

Judeţul Centrul judeţean APIA 

Nr. unic de identificare RO……………….. Nr. şi data din Registratura CJ / CL 

Nume şi Prenume funcţionar APIA 

Semnatură 

Ştampilă – Centrul Judeţean APIA 

Nume şi prenume titular/administrator/reprezentant legal Denumire  

CNP / CUI 

Judeţ Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Ap. Sector E-Mail Fax 

 

 

  
Banca Filiala 

 Nr. cont (IBAN)  

 

Motivele retragerii: 

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

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

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

 

Semnătura solicitantului:      Data:     

    

Se bifează / completează de funcţionarul 

APIA 

Data Nume şi prenume  Semnătura 

 Controlul vizual al Formularului de 

retragere a fost efectuat de către  

 

 

  

 

 


