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1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 

Nr.

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Irina SUCEA Consilier  

SFEADR zootehnie 

  

Alexandru FÂRTAT Consilier  

SFEADR zootehnie 

  

1.2. Verificat Stela TĂNASE Director DPD-SZ   

1.3. Avizat 

DMMRRI 

Lucian ȘOLDĂNESCU Sef serviciu SMMR    

Raluca DAMINESCU Director DMMRRI   

1.4. Avizat DJ Adina Madalina-

LUCA IORDACHE  

Director DJ   

1.4. Aprobat APIA Cornel Constantin 

TURCESCU 

Director general 

adjunct 

  

Adrian PINTEA Director general   

1.5. Avizat  MADR Maria TOMA Director - Directia 

Politici în Zootehnie 

  

Elena TATOMIR Director general -

Direcţia Generală 

Politici Agricole  

  

  Sorin MOISE Secretar de stat   
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 

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 

comunitară 

De la data 

aprobării 

 

3. Lista cuprinzând compartimentele la care se difuzează ediţia sau, după 

caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii formalizate 

Nr 

crt 

Scopul 

difuzarii 

Exe

mpl

ar 

nr. 

Compartiment Functia Numele si 

prenumele 

Data 

primirii 

Modalita

te 

transmit

ere 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1

. 

Aplicare 1 Centre județene 

Apia Central- DPD 

–SZ - Seviciul 

FEADR-zootehnie 

DIT 

Funcţiona

rii publici  

Funcţionarii 

publici 

implicaţi în 

derularea 

măsurii 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

și postare 

pe server 

Copie 

electroni

că 

3.2

. 

Informar

e  

1 Organismele 

delegate 

 Persoanele 

implicate în 

verificarea 

măsurii 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

...... 

Copie 

electroni

că 
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Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 

– Direcția 

Generală 

Dezvoltare Rurală  

- Autoritatea de 

Management 

pentru PNDR 

  Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

Copie 

electroni

că 

1 Directia Audit 

Intern 

Funcționa

rii publici 

Toți 

angajații DAI 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

și postare 

pe server 

Copie 

electroni

că 

1 Directia 

Antifraudă, 

Control, Intern 

Funcționa

rii publici 

Toți 

angajații 

DACI 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

și postare 

pe server 

Copie 

electroni

că 

1 Direcţia Juridică Functiona

rii publici 

Toti 

angajatii DJ 

Comunicat 

prin e-mail 

in data de 

......... 

și postare 

pe server 

Copie 

electroni

că 

3.3

. 

Evidența 1 DMMRRI Consilier Responsabil 

aprobare PO  

 

- - 

3.4

. 

Arhivare 1 DMMRRI Consilier Responsabil 

aprobare PO 

- Format 

hârtie și 

copie 
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 electroni

că  

3.5

. 

Aprobat 

PO 

 Decizia nr. 

954/2022 

Director 

general 

Adrian 

PINTEA 

   

 

4. Scopul ghidului 

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

a) Acordarea schemei de ajutor producătorii agricoli, crescători de animale care dețin 

exploataţii comerciale de suine sau exploatații comerciale de păsări, autorizate 

sanitar-veterinar până la data de 24 februarie 2022 

b) Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibili la 

acordarea ajutorului; 

c) Depunerea cererii de solicitare a ajutorului excepțional, 

d) Termenele ce trebuie respectate de solicitanţi pentru obţinerea plăţilor; 

e) Respectarea prevederilor legale în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare 

a problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor, respectarea obligaţiilor 

luate prin semnarea  declarațiilor din cererea  de solictare şi a posibilelor sancţiuni 

şi reduceri pe care le suportă beneficiarii în cazul nerespectării acestora. 
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5. Domeniul de aplicare 

Schema  respectă prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 

martie 2022, de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din 

sectoarele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 96 din 24 martie 

2022. 

Scopul prezentei măsuri îl reprezintă acordarea unor ajutoare de adaptare pe baza unei 

scheme de susținere financiară, producătorilor agricoli, crescători de animale, din sectoarele 

suin și avicol, în vederea realizării obiectivelor de asigurare a securității alimentare sau de 

corectare a dezechilibrelor pieței prin activități care vizează utilizarea eficientă a 

resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile 

mediului și climei, pentru susținerea activității crescătorilor de animale în anul 2022, prin 

compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze 

naturale 

Ajutoarele financiare reprezintă sumele care se acordă pentru susținerea unor 
cheltuieli angajate în perioada 24 februarie 2022 - 31 iulie 2022 necesare activităților: 

a) de creștere și/sau reproducție a suinelor; 
b) de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor. 

 

5.1. Descrierea generală  

Ghidul solicitantului pune la dispoziţia potențialilor beneficiari informațiile necesare 
privind acordarea plăţilor pentru schema  de ajutor exceptional care se aplică pentru 
producătorii agricoli, crescători de animale care dețin exploataţii comerciale de suine sau 
exploatații comerciale de păsări, autorizate sanitar-veterinar până la data de 24 februarie 
2022, respectiv: 

- condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca beneficiarii în vederea obţinerii acestor 
plăţi;  

- termenele ce trebuie respectate de beneficiari pentru obţinerea plăţilor; 
- completarea, depunerea şi înregistrarea cererilor de solicitare a ajutorului și a 

documentelor aferente; 
- controlul vizual al acestora şi verificarea documentelor anexate. 

 

5.2. Modalitatea de determinare a termenelor legale 

Termenele fixate pe parcursul procesării cererilor de solicitare a ajutorului 

excepțional vor fi luate în consideraţie cu următoarele precizări: 

– termenul exprimat în zile, săptămâni, luni sau ani se calculează începând cu ziua, 

săptămâna, luna sau anul în cursul căruia a avut loc evenimentul;  
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– un termen exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile 

şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

– un termen exprimat în săptămâni, în luni sau în ani începe să curgă de la începutul 

primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care, în 

ultima săptămână, în ultima lună sau în ultimul an, poartă aceeaşi denumire sau aceeaşi 

cifră ca prima zi de calcul;  

– dacă într-un termen exprimat în luni sau în ani ziua determinată pentru expirarea sa 

lipseşte în ultima lună, termenul se încheie la expirarea ultimei ore din ultima zi a acelei 

luni; 

– dacă un termen include fracţiuni de lună, la calcularea acestor fracţiuni se consideră 

că o lună este formată din treizeci de zile; 

– termenele includ zilele de sărbători legale, sâmbetele şi duminicile cu excepţia 

cazului în care acestea sunt excluse în mod expres sau dacă termenele se exprimă în zile 

lucrătoare; 

– dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare 

legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei 

zi lucrătoare. Această dispoziţie nu se aplică termenelor calculate retroactiv, cu începere 

de la o dată sau un eveniment determinat; 

– orice termen de două zile sau mai mult include cel puţin două zile lucrătoare. 

5.3. Instituţiile implicate în proces 

1. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – aparat central 

2. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean 

3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile  

6.1. Reglementări europene 

 Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022, de acordare a 

unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole  cu 

modificările și completarile ulterioare; 

 Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 

2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor 

(CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011 cu modificările și completarile ulterioare; 

https://lege5.ro/App/Document/gi3tsmrqha/regulamentul-nr-1166-2008-privind-anchetele-structurale-in-agricultura-si-ancheta-privind-metodele-de-productie-agricola-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-571-88-al-consiliului-text-cu-relevanta-?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gi4dmmztg4/regulamentul-nr-1337-2011-referitor-a-statisticile-europene-privind-culturile-permanente-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-357-79-al-consiliului-si-a-directivei-2001-109-ce-a-parlamentului-europe?d=2022-07-20
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 Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 

2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a 

anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”). 

6.2. Legislaţie 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; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

 Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia porcinelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

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

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, aprobată, 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 şi completările ulterioare . 

 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, şi Normei sanitare veterinare 

care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul 

transportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012, reprezentată de locurile de 

cazare şi exprimată în UVM, aferente speciilor și categoriilor de păsări, dacă aceste 

date nu se regăsesc în autorizația sanitară veterinară a exploatatiei; 

 Hotărârea Guvernului nr.1053/2022  privind acordarea unor ajutoare excepționale 

producătorilor agricoli, crescători din sectoarele suin și avicol; 

https://lege5.ro/App/Document/geydsnjzgu/legea-nr-500-2002-privind-finantele-publice?d=2022-02-22
https://lege5.ro/App/Document/geztqnzqgy/ordinul-nr-30-2010-privind-modificarea-si-completarea-codului-retelei-pentru-sistemul-national-de-transport-al-gazelor-naturale-aprobat-prin-ordinul-presedintelui-autoritatii-nationale-de-reglementare?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrg4/norma-sanitara-veterinara-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului-din-10102012?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrha/ordinul-nr-63-2012-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului?d=2022-07-04
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 Ordonanţei 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, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 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 modificarile și completările ulterioare; 

 Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare 

veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, 

ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanță de urgență nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)privind formarea 

și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi  

7.1. Definitii ale termenilor 

Nr.crt. Termen Definiție 

1. Beneficiar -orice entitate care deţine o exploataţie comercială 

autorizată şi depune cerere de plată/de solicitare 

2. Categoriile tineret sunt acele categorii de tineret pentru înlocuirea 

găinilor ouătoare și pentru înlocuirea găinilor de 

reproducție – neeligibile la plată, aceste păsări fiind 

crescute în adăposturi pentru creșterea tineretului, 

iar la sfârșitul ciclului de creștere se transferă în 

adăposturi speciale pentru găini adulte ouătoare și 

găini adulte rase grele; 

3. Capacitate de 

productie  

spaţiul delimitat, care cuprinde toate adăposturile 

pentru animale, spaţiile, utilajele, echipamentele şi 

alte facilităţi destinate creşterii suinelor, cu 

respectarea regulilor de sănătate şi bunăstare a 

animalelor; 

https://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gmzdenzygi/legea-nr-142-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sa?d=2022-07-20
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4. Cerere de solicitare înseamnă o cerere depusă de un beneficiar pentru 

efectuarea unei plăţi de către autorităţile naţionale 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 cu 

modificările şi completările ulterioare (art.2 al 

Regulamentului (UE) nr. 640/2014 cu modificările și 

completările ulterioare) 

5. Controale 

administrative 

reprezintă acele verificări efectuate de către 

funcţionarii Centrului Judeţean A.P.I.A, având ca 

scop: detectarea de nereguli, asigurarea verificării 

eficiente a acordării plăţilor, precum şi respectarea 

condiţiilor de eligibilitate 

6. Exploataţie( cu cod 

ANSVSA) 

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 sau 

manipulate animale (Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 cu 

modificările și completările ulterioare) 

7. Găini ouătore - Găinile din specia Gallus gallus care au ajuns la 

maturitatea necesară pentru producerea de ouă care 

nu sunt destinate ecloziunii; 

8. Găini reproducţie 

rase grele 

- sunt găinile din specia Gallus gallus care au ajuns la 

maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă 

fertile şi care sunt supuse procesului de incubaţie în 

vederea obţinerii puilor de o zi de carne; 

9. 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; 

10. Neconformitate înseamnă în cazul criteriilor de eligibilitate, al 

angajamentelor sau al altor obligaţii legate de 

condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului 

menţionat la articolul 67 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 cu modificările și 

completările ulterioare, orice nerespectare a acelor 

criterii de eligibilitate, angajamente sau alte 

file:///D:/APIA/Aj.%20de%20stat%20porcine%20(COVID)/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197304/12039435.htm
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obligaţii; sau în cazul ecocondiţionalităţii, 

neconformitatea cu cerinţele de reglementare în 

materie de gestionare din cadrul legislaţiei Uniunii, cu 

standardele privind bunele condiţii agricole şi de 

mediu ale terenurilor, definite de statele membre în 

conformitate cu articolul 94 din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013, sau cu cerinţa privind întreţinerea 

păşunilor permanente menţionată la art. 93 alin.(3) 

din regulamentul respectiv (art.2 din Regulamentul 

(UE) nr. 640/2014 cu modificările și completările 

ulterioare) 

11. Porc un animal din specia porcină, indiferent de vârstă, 

crescut pentru reproducere sau îngrăşare (art.2, 

alin.(1) din Directiva (CE) nr. 120/2008); 

12. Porc gras porc de peste zece săptămâni până în momentul 

sacrificării sau al montei (art.2, alin.(9) Directiva (CE) 

nr. 120/2008) 

13. Pui de carne – este un animal din specia Gallus gallus crescut 

pentru producţia de carne; 

14. Pui de curcă - este un animal din specia Meleagris gallopavo care 

este crescut pentru producţia de carne; 

15. Pui eclozionați - reprezintă puii vii ieșiți din ou; 

16. Registrul Unic de 

Identificare (RUI) 

element component al Sistemului Integrat de 

Administrare şi Control, realizat şi administrat de 

Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura în 

vederea identificării fermierilor care pot beneficia de 

sprijin naţional şi comunitar; 

17. Registrul Naţional al 

Exploataţiilor (RNE) 

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 ANSVSA nr. 40/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare colecţia de 

https://lege5.ro/App/Document/geztimjuhe/norma-sanitara-veterinara-pentru-implementarea-procesului-de-identificare-si-inregistrare-a-suinelor-ovinelor-caprinelor-si-bovinelor-din-29042010?pid=42824544&d=2022-02-11#p-42824544
https://lege5.ro/App/Document/geztimjygy/ordinul-nr-40-2010-privind-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-pentru-implementarea-procesului-de-identificare-si-inregistrare-a-suinelor-ovinelor-caprinelor-si-bovinelor?d=2022-02-11
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date în format electronic, care cuprinde informaţiile 

de identificare a fiecărei exploataţii din România; 

18. Animale de 

reproductie (Scrofite 

montate si scroafe)  

- scofite- femele pubere montate  care încă nu au 

fătat și  scroafe- femele după prima fătare din specia 

porcină. 

19. Schemă de ajutor - 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; 

20. Verificare 

administrativă 

– controlul formal şi de conţinut al documentelor 

depuse de solicitanţii sprijinului financiar, existenţa 

documentelor solicitate şi corectitudinea completării 

acestora; 

21. Verificări încrucişate - controalele administrative cu scopul detectării 

neregulilor privind datele declarate de beneficiar faţa 

de condiţiile de eligibilitate. Controalele încrucisate 

au ca scop  evitarea acordării aceluiaşi tip de ajutor 

de mai multe ori pentru aceeaşi exploataţie, şi pentru 

a preveni cumularea necorespunzătoare de ajutoare 

în cadrul schemelor de sprijin, verificarea îndeplinirii 

condiţiilor de eligibilitate; 

22. Unitate Vită Mare 

(UVM) 

-înseamnă o unitate de măsură standard care permite 

agregarea diferitelor categorii de animale pentru a le 

putea compara; coeficienţii pentru stabilirea 

unităţilor vită mare pentru categoriile individuale de 

animale conf. Regulamentului nr. 1091/2018) 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Termen Descriere 

A.P.I.A. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
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A.P.I.A - C.J. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean 

M.A.D.R. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

M.F. Ministerul Finanțelor  

S.M.S./A.P.M.S.- Serviciul Măsuri Specifice/Autorizare Plăţi şi Măsuri Specifice din 

A.P.I.A. – C.J. 

C.N.P. Codul numeric personal 

C.U.I. Codul unic de înregistrare 

C.I.F. Cod de identificare fiscală 

D.P.D.- S.Z. Direcţia Plăți Directe – sector zootehnic 

D.M.M.R.R.I. Direcția Metodologie, Monitorizare, Raportare și Relații Instituționale 

D.E. Direcția Economică 

D.A.C.I. Direcția Antifrauda, Control Intern 

R.N.E. Registrul Naţional al Exploataţiilor 

R.U.I. Registrul Unic de Identificare  

U.E. Uniunea Europeană 

 

8. Descrierea procedurii  

8.1.Beneficiarii schemei de ajutor: 

 Producătorii agricoli, crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale și/sau persoane juridice, care dețin 

exploataţii autorizate sanitar veterinar pana la data de 24 februarie 2022.   

8.2. Sursa de finanțare a ajutorului excepțional  

Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor excepțional în 
sectoarele suin și avicol sunt de 129.166,292 mii lei, echivalentul sumei de 26.100 mii euro 
stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 
2022/467, care se asigură astfel: 

 

file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
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a) 63.075,336 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,324 mii euro, finanțare externă 
nerambursabilă din cuantumul de 25.490.649 euro pus la dispoziția statului român 
potrivit Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467; 
 

b) 66.090,956 mii lei, echivalentul sumei de 13.354,676 mii euro, de la bugetul de stat 
în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în 
limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale cu această destinaţie 

  

Valoarea totală a schemei de ajutor excepțional este repartizată astfel: 

a) 71.759,050 mii lei, echivalentul sumei de 14.500 mii euro, pentru sectorul suine; 

b) 57.407,240 mii lei, echivalentul sumei de 11.600 mii euro, pentru sectorul avicol. 

            
  Cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în 

conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.   
            Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei 
a 150.000 euro pentru sectorul suin sau 100.000 euro pentru sectorul avicol . 
 

8.3. Condiții de eligibilitate privind acordarea ajutorului excepțional  

Pentru a beneficia de ajutorul  excepțional solicitanții sa trebuie să îndeplinească 

cumulativ  următoarele condiții de eligibilitate: 

a) Pentru sectorul suin:  

a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi 

să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, denumită în continuare APIA, 

b) să dețină exploatație cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – verterinar, 

c) să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducție a 

suinelor în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității până 

la data de 31 decembrie 2022, 

d) să depună  documente justificative pentru perioada 1 august – 31 decembrie 2022, 

pana la 01 februarie 2023 care atesta  mentinerea activității până la data de 31 decembrie 

2022, cu excepția celor care se află în una dintre următoarele situații: faliment, lichidare, 

forță majoră sau dețin exploatații supuse restricțiilor sanitare veterinare privind mișcarea 

animalelor cauzate de bolile prevăzute la art.5 alin.(1) lit. a) din Regulamentul (UE) 

2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile 
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transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul 

sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”). 

NOTA * 

Ajutorul de adaptare excepțional destinat sectorului suin se acordă pentru capacitatea de 

producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție 

de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și/sau animale de reproducție (scroafe 

și/sau scrofițe montate), cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice; 

Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 

150.000 euro. 

Pentru sectorul avicol : 

a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să 

deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, denumită în continuare APIA; 

b) să dețină exploatație cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – verterinar; 

c) să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în 

perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității până la 

data de 31 decembrie 2022; 

d) să depună  documente justificative pentru perioada 1 august – 31 decembrie 2022, 

pana la 01 februarie 2023 care atesta  mentinerea activității până la data de 31 

decembrie 2022, cu excepția celor care se află în una dintre următoarele situații: 

faliment, lichidare, forță majoră sau dețin exploatații supuse restricțiilor sanitare 

veterinare privind mișcarea animalelor cauzate de bolile prevăzute la art.5 alin.(1) 

lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 

9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de 

abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea 

animală”). 

NOTA * 

Ajutorul de adaptare excepțional destinat sectorului avicol se acordă pentru capacitatea de 

producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție 

de speciile și de categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini 

reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de 

înlocuire, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați, cu scopul de a 

menține exploatația în bune condiții tehnologice; 
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Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 

100.000 euro. 

8.4. Documente ce însoţesc cererea de solicitare a ajutorului excepțional 

 Cererea de solicitare a ajutorului exceptional este însoțita de următoarele documente; 

a) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a 

beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/ 

împuternicitului, dacă sunt modificări față de documnetele depuse pentru solicitare M14; 

b) documentul privind coordonatele bancare/trezorerie, dacă sunt modificări față de 

documentele depuse pentru solicitare M14; 

c) mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru perioada 24 februarie 2022 – 31 

iulie 2022, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de creştere a suinelor, însuşită prin 

semnătură de conducătorul unităţii, 

d) fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei, după caz, pentru 

perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de 

reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, însuşită prin semnătură de 

conducătorul unităţii,  

e) copia documentului emis de Direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare 

aferentă unui ciclu de producție, calculată potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru 

protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată de locurile de 

cazare şi exprimată în UVM, aferente fiecărei categorii de suine, dacă aceste date nu se 

regăsesc în autorizația sanitară veterinară a exploatatiei; 

f) copia documentului emis de Direcţia judeţeană Sanitar-Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare 

aferentă unei serii/ciclu de producție, calculat/ă potrivit Normei sanitare veterinare privind 

standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006, cu 

modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de 

protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010, cu 

modificările ulterioare, şi Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime 

privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, aprobate prin Ordinul 

act:101689%200
https://lege5.ro/App/Document/geydanbzha/norma-sanitara-veterinara-privind-standardele-minime-pentru-protectia-gainilor-ouatoare-din-16062006?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/ha3tinrv/ordinul-nr-136-2006-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-privind-standardele-minime-pentru-protectia-gainilor-ouatoare?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/geztgmrvgq/norma-sanitara-veterinara-privind-stabilirea-normelor-minime-de-protectie-a-puilor-destinati-productiei-de-carne-din-30032010?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/geztqnzqgy/ordinul-nr-30-2010-privind-modificarea-si-completarea-codului-retelei-pentru-sistemul-national-de-transport-al-gazelor-naturale-aprobat-prin-ordinul-presedintelui-autoritatii-nationale-de-reglementare?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrg4/norma-sanitara-veterinara-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului-din-10102012?d=2022-07-04
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preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

63/2012, reprezentată de locurile de cazare şi exprimată în UVM, aferente speciilor și 

categoriilor de păsări, dacă aceste date nu se regăsesc în autorizația sanitară veterinară a 

exploatatiei; 

g) copie autorizație sanitară veterinară aferentă exploatației/stației de incubație 

pentru care solicită ajutor exceptional; 

h) copia documentului oficial emis de către ANZ prin Oficiile județene de zootehnie/ 

DSVSA județene, după caz, care atestă capacitatea stației de incubație, aferentă unei serii 

de pui eclozionați de găină/curcă. 

 Solicitantii din sectorul suin și avicol vor depune cererea de solicitare a ajutorului 

excepțional la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

respectiv al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de plata pentru M14 campania 

2022 pentru beneficiarii care au accesat masura M14 Bunăstarea animalelor pachet a) și b), 

sau  la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au 

sediul social pentru beneficiarii care nu au accesat  măsura M14 Bunăstarea animalelor. 

Pentru beneficiarii care au accesat, în anul 2022, Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - 
pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - Plăţi în favoarea 
bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020, 
APIA va prelua datele operate şi verificate din sistemele informatice dezvoltate pentru 
gestionarea măsurii menționate anterior. 

 Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor derulate de către APIA (M14) 

sunt valabile și pentru acordarea prezentei scheme de ajutor excepțional. Beneficiarii vor 

depune odată cu cererea și copii ale documentelor care au suferit modificări. 

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma 

”conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către acesta. 

 

9. Obligațiile solicitantului ajutorului excepțional  

1. Să depună o singură cerere de solicitare a ajutorului excepțional la Centrul judeţean al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află sediul 

social sau al municipiului Bucureşti. 

Dacă sunt beneficiari care au accesat Măsura 14  - Bunăstarea animalelor, pachet a)  Plăți în 

favoarea bunăstării porcinelor  și b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul 

PNDR  2014-2020, aceștia vor depune cererea la centrele județene unde au depus cererea 

pentru M14. 

https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrha/ordinul-nr-63-2012-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrha/ordinul-nr-63-2012-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/geydaobtha4a/programul-national-de-dezvoltare-rurala-pentru-perioada-2014-2020-versiunea-aprobata-26052015?d=2022-03-10
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2. Să notifice în scris Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

în termen de 5 zile lucrătoare orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, 

anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dar nu mai târziu de data 

aprobării la plată; 

3. Să prezinte documente suplimentare solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în legătură cu cererea de solicitare a ajutorului excepțional, în termenele 

stabilite de aceasta, daca este cazul. 

4. Să își mențină activitatea până la data de 31 decembrie 2022, și să depună documente 

justificative in aceste sens, din care să rezulte menținerea activitatii, pana la data de 

01.02.2023. 

5. Să restituie contravaloarea sprijinului financiar acordat necuvenit, la care se adaugă 

dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor OUG 

nr. 66/2011 privind Codul de procedură  fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă. 

6. Să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de 

aceasta. 

7. Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii 

ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite. 

 

10. Completarea și depunerea cererii de solicitare a ajutorului excepțional  

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului este de 20 de zile, începând 

cu a 2 a zi de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1053/2022, respectiv 27 august 

până la 15 septembrie 2022, inclusiv. 

Pentru acordarea ajutorului excepțional, solicitanții trebuie să depună Formularul de cerere  

de solicitare prevăzut în Anexa nr. 1 din prezentul ghid, completat cu:  

- Datele de identificare ale solicitantului  

- Date referitoare la exploatatiile autorizate sanitar veterinar  

- Capacitatae de productie in conditii minime de bunastare  echivalent UVM 

- Suma solicitata sub forma ajutorului exceptional, dar nu mai mult decat suma maxima 

per beneficiar conform art. 7 alin.( 4) in H.G. nr.1053/2022. 

 

file:///D:/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp263990/00171868.htm
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Atenție!! Cererea de solicitare a ajutorului excepțional se completează în capete și 

echivalent UVM, funcție de coeficientul de conversie pentru fiecare categorie de suine 

și/sau sector avicol. 

 

Numarul de locuri de cazare se va completa conform  datelor din documentul  emis 

de Direcția județeană sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, care atestă 

capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare, calculată cu respectarea 

prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care 

stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, reprezentată de locurile de cazare și exprimată în UVM, aferente fiecărei 

categorii. 

Transformarea efectivelor de suine în UVM se realizează potrivit coeficienților de 

conversie stabiliți în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de 

abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, respectiv: 

- 0,3 UVM pentru porc gras; 

- 0,5 UVM pentru animale de reproducţie - scroafe şi scrofiţe; 

-0,007 UVM pentru pui de carne şi pui eclozionaţi,  

-0,03 UVM pentru pui de curcă și pui de curcă eclozionați,  

-0,014 UVM pentru tineret de înlocuire şi găini ouătoare, tineret de reproducţie şi 

găini rase grele 

- declarația de luare la cunoștină, asumare de angajamente, acord cu privire la: 

- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului, pe care se angajeza să le respecte; 

- faptul că APIA poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice 

moment și că structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de 

solicitare a ajutorului excepțional, precum și documentele aflate în legătură cu aceasta; 

- faptul că depune o singură cerere de solicitare a ajutorului excepțional la sediile centrelor 

judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului 

Bucureşti pentru toate exploatatiile deținute, indiferent de unitățile administrativ teritoriale 

pe raza cărora sunt situate și autorizate acestea. 

- că se obligă să mențină activitatea pentru care a primit ajutor excepțional până la data de 

31 decembrie 2022. 

- că se obligă să notifice în scris Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în termen de 5 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor limită) orice 

https://lege5.ro/App/Document/geydcnryhe/ordinul-nr-202-2006-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-care-stabileste-standarde-minime-pentru-protectia-porcinelor?d=2022-03-10
https://lege5.ro/App/Document/geydanjrgi/norma-sanitara-veterinara-care-stabileste-standarde-minime-pentru-protectia-porcinelor-din-25082006?d=2022-03-10
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modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative 

pentru aceste modificări; 

- faptul că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, 

corecte, complete și perfect valabile si cunoaste că falsul în declarații se pedepsește 

conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Cererile de solicitare a ajutorului excepțional depuse peste termenul legal se vor 

înregistra în Registrul manual, dar solicitantul/beneficiarul va primi notificare de respingere 

a cererii ca fiind inadmisibilă datorita depăşirii termenului limită de depunere.  

 

11. Modificarea cererii de solicitare a ajutorului excepțional  

a) poate avea loc din iniţiativa beneficiarului. În acest caz, beneficiarii vor completa 

şi vor depune la centrele judeţene APIA formularul M1  Formularul poate fi depus de către 

beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de 

data aprobării la plată. 

         b) Retragerea cererii de solicitare a ajutorului excepțional se poate efectua prin 

completarea formularului M2 (Anexa nr.4), în orice moment, până la emiterea deciziei de 

plată. 

Completare a cererii de solicitare a ajutorului excepțional se poate depune din proprie 

iniţiativă sau ca răspuns la notificarea APIA, de catre beneficiar, atât în cazul în care sunt 

necesare documente suplimentare sau completări la cele depuse. 

Beneficiarul care și-a retras cererea de solicitare prin Formularul de retragere a 

cererii, nu va mai putea depune o altă cerere pentru acest tip de ajutor. 

 

12.  Cazurile de forţa majoră, circumstanţe excepţionale şi circumstanţe 

naturale 

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

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

executarea lui şi care exonerează de răspundere solicitantul/beneficiarul care o invocă. 

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale în conformitate cu art. 2 

din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi art.4 din Regulamentul (UE) nr. 640/2014 cu 
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modificările şi completările ulterioare și care se pot întâlni în cursul gestionării acestui tip 

de ajutor sunt: 

- decesul beneficiarului; 

- incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului; 

- expropierea unei părţi importante a exploataţiei, în cazul în care această expropiere 

nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament; 

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

exploataţiei; 

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor din exploataţie; 

- 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 vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 Documentele care atestă cazurile de forţă majoră, circumstanţele excepţionale şi 

care trebuie ataşate de către beneficiari la dosarul cererii sale sunt:  

- copia certificatului de deces; 

- copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor 

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

existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului;  

- copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru 

incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să 

reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; 

- copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă eliberată de Primărie şi/sau 

copie după procesul verbal de constatare emis de către organismul în drept; 

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

În cazul de forţă majoră /circumstanţe excepţionale beneficiarul trebuie să aducă la 

cunostinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare (Anexa Nr.6), în termen de 15 

(cincisprezece) zile lucrătoare de la data  în care aceştia sunt în măsură să facă acest lucru,  

în caz contrar cererea de solicitare este declarată parţial sau total neeligibilă. 

Atentie! Înștiintarea  de forța majora se depune pâna la data autorizării la plata a ajutorului  

excepțional. 
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13. Modalitatea de calcul și valoarea ajutorului excepțional 

Valoarea ajutorului exceptional  se calculează pentru fiecare beneficiar, în funcție de 

capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM ,  si se 

acordă până la concurenţa plafonului, echivalent în lei a sumei de 150.000 euro, pentru 

sectorul suin și a 100.000 euro pentru sectorul avicol. 

Cuantumul ajutorului exceptional este de:  

a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producție scoafe și/sau scrofițe montate 

b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat 

c) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau 
tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire; 

d) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, precum și 
pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați pe serie. 
 

               În situaţia în care sumele determinate depăşesc prevederile bugetare aprobate cu 

această destinaţie, respectiv plafoanele prevăzute la art.7 alin. (2) din H.G.nr.1053/2022, 

valoarea ajutorului excepțional se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii. 

                 În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din 

H.G.nr. 1053/2022, din plafonul alocat rămâne o sumă nedistribuită/neutilizată, aceasta se 

redistribuie procentual celorlalți beneficiari cu respectarea sumei maxime de 

150.000/100.000 euro per beneficiar, în funcție de specii. 

Plata ajutoarelor excepționale se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.  

 

14. Efectuarea Plăților 

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

către Ministerul Finanţelor a cererii de deschidere a creditelor bugetare, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alimentează contul de subvenții al APIA  care la rândul său 

virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare. 

Plata ajutorului excepțional se efectuează de către APIA Central până la data de 30 

septembrie 2022 , în baza cererilor autorizate la plată de către centrele județene APIA.  
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   15. Depistarea şi recuperarea sumelor necuvenite  

În cazul în care, după efectuarea de către structurile APIA a controalelor 

administrative, se constată nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 5 și art. 14 alin. (3) 

din HG nr. 1053/2022, beneficiarii schemei sunt obligați la restituirea contravalorii 

ajutorului. Astfel, dacă suma plătită este mai mare decât suma rezultată eligibilă după 

efectuarea controalelor, diferența dintre acestea reprezintă sprijin necuvenit și se 

recuperează cu aplicarea prevederilor legale, iar suma rezultată eligibilă după efectuarea 

controalelor se compară cu valoarea totală a documentelor justificative depuse, necesare 

activității de creștere și/sau reproducție a suinelor; de creștere și/sau reproducție și/sau 

incubație a păsărilor. 

Recuperarea sumelor se realizează potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

16.  Contestaţii 

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 adoministrativ (decizia de plată), în 

tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului 

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

Contestaţia trebuie, obligatoriu, să conţină: 

 obiectul contestaţiei;  

 motivul pentru care a fost formulată contestaţia; 

 acte doveditoare; 

 data şi semnătura solicitantului. 

  Depunerea contestaţiei se va face la registratura  CJ APIA care a emis decizia de plată.  

  Data de depunere luată în calcul corespunde cu data de înregistrare la registratură 

sau data poştei. Răspunsul la contestaţie se va emite în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării contestaţiei. 

https://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gmzdenzygi/legea-nr-142-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sa?d=2022-07-20
https://lege5.ro/App/Document/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?d=2022-02-22
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Urmare a primirii deciziei de plată/respingere, dacă nu este de acord cu hotărârea 

comunicată, beneficiarul poate depune contestaţie la Centrul judeţean APIA unde a depus 

cererea de solicitare a ajutorului excepțional în termen de 30 zile de la data primirii deciziei 

(conform prevederilor art.1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ).  

Fluxul plăţilor va fi urmat neţinându-se seama de expirarea celor 30 de zile de la data 

primirii deciziei de către solicitanti/beneficiari.  

Contestaţiile/sesizările vor fi soluţionate de către Centrele judeţene APIA la care au 

fost depuse şi instrumentate cererile de solicitare a ajutorului excepțional de către persoane 

diferite faţă de cele implicate în verificarea documentară şi autorizarea plăţilor. 

17. Protecţia datelor  

APIA colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.  

Pe parcursul activităților derulate, APIA poate colecta următoarele categorii de date: 

- date cu caracter personal de identificare a administratorilor/ reprezentanților legali/ 

împuterniciților care depun cereri de plată (nume, prenume, CNP, nr. act identitate, 

etc) – date necesare pentru înregistrarea și evaluarea cererilor de plată; 

- date cu caracter personal de identificare a exploatațiilor deținute (cod ANSVSA, adresă, 

etc) – date necesare pentru înregistrarea și evaluarea cererilor de plată, pe care le poate 

prelucra în scopuri precum: 

 înregistrarea cererilor de solicitare; 

 evaluarea eligibilității măsurilor solicitate; 

 efectuarea controalelor asupra informațiilor furnizate de persoanele 

solicitante; 

 transmiterea comunicărilor și materialelor informative ale APIA.  

Funcţionarii APIA sunt responsabili în ceea ce priveşte protejarea datelor cuprinse în 

documentele primite de la beneficiari şi în celelalte documente care sunt supuse regimului 

de protecţie a datelor.  

Conform prevederilor Legii nr.161/2003 cu modificările şi completările ulterioare, 

constituie infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice, 

următoarele fapte:  

- accesul fără drept la un sistem informatic;  
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- modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice ori restricţionarea accesului la 

aceste date, fără drept;  

- transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a 

datelor informatice;  

- perturbarea, fără drept, a funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, 

transmiterea, modificarea sau deteriorarea datelor informatice sau restricţionarea la aceste 

date.  

Toate operaţiile efectuate de către funcţionarii APIA asupra datelor din sistem sunt 

înregistrate automat şi trecute în istoricul documentului. Istoricul cererii înseamnă o listă de 

operaţii legate de instrumentarea ei, numele celor care efectuează operaţiile respective, 

precum şi data realizării lor.  
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18. ANEXE 
 

Anexa nr. 1a) 
 

 
 

CERERE DE SOLICITARE A AJUTORULUI EXCEPȚIONAL 
 

  pentru susţinerea activităţii de creștere și/sau reproducție a suinelor 
 

 
I. Date de identificare solicitant 

  
PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF: 

  01. Denumire PJ/ PFA/ ÎÎ/ ÎF 

 

  02. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal 
(CF)*) 

          

  03. Nume administrator/    
reprezentant  

04. Prenume administrator/ reprezentant 

  

05. CNP administrator/ 
reprezentant 

             

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

excepțional  va semna numai în cazul depunerii ”personal”.  

  Centrul Judeţean APIA…………………. 
Nr. si data cerere 
 

  Numele, prenumele și semnătura  funcţionarului APIA  care primeşte cererea1 
    

 
Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ……………………………. 
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Uz public 

 

06. Cod ţară şi nr. act identitate 
(pt. altă cetăţenie) 

             

  07. Tip de organizare 
 
 

 
 

 
 

  08. Cod CAEN     

   
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  

 
DATE GENERALE 

27. Nr. Exploataţii cu cod ANSVSA autorizate sanitar 
veterinar  deţinute 

 

 
 

II. Exploataţii cu cod ANSVSA autorizate sanitar veterinar deţinute: 
 
1.  

28. Cod 
ANSVSA 

R 0           

29. Tip activitate  Reproducţie  
Creştere şi îngrăşare

 
Creştere şi 

reproducţie  
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  30. Categorie suine  
Porci graşi 

 

Animale de reproducție femele 
(scrofite montate si scroafe) 

 
 

  31. Nr. autorizaţie sanitar – veterinară: 

  32. Data eliberării    -  

33. Judeţ   34. Localitate 

  35.Strada, nr. 

  36. Capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (nr. maxim )  

37. Nr. maxim de locuri 
de cazare (se va 
completa în dreptul 
categoriei în care se 
încadrează)  

capacitate 
max   

   

 Echivalent 
UVM 

   

Câmpurile „ ” se completează prin bifare.   
 
2. 

28. Cod 
ANSVSA 

R 0           

29. Tip activitate  Reproducţie  
Creştere şi îngrăşare

 
Creştere şi 

reproducţie  

  30. Categorie suine  
Porci graşi 

 

Animale de reproducție femele 
(scrofite montate si scroafe) 

 
 

  31. Nr. autorizaţie sanitar – veterinară: 

  32. Data eliberării    -  

33. Judeţ   34. Localitate 

  35.Strada, nr. 

  36. Capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (nr. Maxim locuri cazare conditii minime  )  

37. Nr. maxim de locuri 
de cazare (se va 
completa în dreptul 
categoriei în care se 
încadrează)  

 nr.locuri 
cazare    

   

 Echivalent 
UVM 
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Câmpurile „ ” se completează prin bifare.  
 
Solicit ajutor excepțional pentru susţinerea activităţii de creștere și/sau reproducție a 
suinelor pentru o capacitate de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută de 
……………….. capete, echivalent UVM  ………………….. si în valoare totală de 
…………………………………. lei, după cum urmează :  
 
 
 
 
 CENTRALIZATOR capacități /UVM si SUME SOLICITATE 
 

Nr. 
crt. 

Exploatatia 
cu cod 
ANSVSA 

Porci grasi Animale de reproductie 
 (scrofițe montate și scroafe) 

Valoare 
totala 
ajutor 

excepțional 

 Ajutor 
excepțional 

 Ajutor 
excepțional 

 

Nr.loc UVM Cuantum 
euro/UVM 

euro lei Nr.loc UVM Cuantum 
euro/UVM 

euro lei euro lei 

              

              

              

              

              

              

              

 
Cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate 
cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467. 
 
 

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 si acordare a ajutorului excepțional 
si mă oblig :  
1. Sa respect conditiile de acordare prevazute la art.5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
1053/2022. 
2. Să depun o singură cerere de solicitare a ajutorului excepțional la centrul judeţean al 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pentru 
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toate exploatatiile de creștere a porcilor cu coduri ANSVSA detinute, indiferent de unitățile 
administrativ teritoriale pe raza cărora sunt situate și înregistrate acestea. 
3. Pentru stabilirea eligibiltății cererii de solicitare a ajutorului excepțional Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative 
suplimentare în orice moment. 
4. Structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de solicitare 
a ajutorului excepțional, precum și documentele aflate în legătură cu aceasta. 
 
2. Drept care mă angajez să respect următoarele: 
1. Mă oblig să mențin activitatea pentru care am primit ajutor excepțional până la data de 
31 decembrie 2022. 
2. 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; 
3. Să prezint documente suplimentare solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, în legătură cu cererea de solicitare a ajutorului excepțional, în termenele 
stabilite de aceasta. 
4. 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. Legea 
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, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. 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 solicitare a ajutorului excepțional 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 excepțional 

Nr. 
Crt. 

Documente ataşate cererii de ajutor: 
DA 

 
 
 
 

NU 
 
 
 

NU E 
CAZUL 

Control 
vizual 

Functionar 
APIA  

1.  Copie CUI / CIF, după caz      

act:2851854%20-1
file:///C:/Users/isucea/AppData/Local/Users/isucea/AppData/Users/daniela.birca/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp2622668/00082913.htm
file:///C:/Users/isucea/AppData/Local/Users/isucea/AppData/Users/daniela.birca/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp2622668/00052558.htm
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Semnătură beneficiar...................................................Data.............  

2.  
Copie buletin/carte de identitate a titularului / 
administratorului / reprezentantului 
legal/împuternicitului 

   
 

3.  
Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e (pentru 
fiecare exploatație cu cod ANSVSA), după caz 

   
 

4.  

Mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru 
perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, din care să 
rezulte că a desfăşurat activitate de creştere a 
suinelor, însuşită de conducătorul unităţii 

  

 
 

 

5.  

Copie a documentului oficial emis de Direcția 
județeană sanitară veterinară și pentru siguranța 
alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în 
condiții minime de bunăstare deținută, calculată cu 
respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte 
standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, reprezentată 
de locurile de cazare, aferente fiecărei categorii de 
suine, 

   

 

6.  Document coordonate bancare/trezorerie     

https://lege5.ro/App/Document/geydcnryhe/ordinul-nr-202-2006-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-care-stabileste-standarde-minime-pentru-protectia-porcinelor?d=2022-03-10
https://lege5.ro/App/Document/geydanjrgi/norma-sanitara-veterinara-care-stabileste-standarde-minime-pentru-protectia-porcinelor-din-25082006?d=2022-03-10
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Anexa nr. 1 b)  

 
CERERE DE SOLICITARE A AJUTORULUI EXCEPȚIONAL 

pentru susţinerea activității de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a 
păsărilor 

 
I. Date de identificare solicitant 

  
PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF: 

  01. Denumire PJ/ PFA/ ÎÎ/ ÎF 

 

  02. Cod unic identificare (CUI) / Cod 
fiscal (CF)*) 

          

03. Nume administrator/    
reprezentant  

04. Prenume administrator/ reprezentant 

  

05. CNP administrator/ 
reprezentant 

             

06. Cod ţară şi nr. act 
identitate (pt. altă cetăţenie) 

             

  07. Tip de organizare 
 
 

 
 

 
 

  08. Cod CAEN     

   
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.  

                                                 
2  Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere.  Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului 

excepțional  va semna numai în cazul depunerii ”personal”.  

  Centrul Judeţean APIA…………………. 
Nr. si data cerere 
 

  Numele, prenumele și semnătura  funcţionarului APIA  care primeşte cererea2 
    
 
 

 
Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ……………………………. 
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 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  

 
DATE GENERALE 

27. Nr. exploataţii autorizate sanitar veterinar deţinute  

 
II. Exploataţii autorizate sanitar veterinar deţinute: 

 
1. 

28. Tip 
activitate  
 
 

Creștere 
pui carne 

 

Creșter
e pui 
curcă 

 

Creștere 
găini 

ouătoare 
 

Reproducție 
găini rase 

grele 
 

 

Creștere 
tineret  

de 
înlocuire 

 
 

Creștere 
tineret  

de 
reproducție 

 
 

Activitate 
 de 

incubație 
 

 

29. 
Categoria de 
păsări 
 

pui carne 
 
 

pui 
curcă 

 

 găini 
ouătoare 

 
 

 
 

găini 
reproducție 
rase grele 

 
 

Tineret de 
înlocuire 

 
 

 

Tineret de 
reproducție 

 
 

 

pui 
eclozionați 
găină/curcă 

 
 
 

  30. Nr. autorizaţie sanitar – veterinară:    

  31. Data eliberării        

32. Judeţ   33. Localitate    

  34.Strada, nr.    

  35. Capacitatea exploataţiei autorizate sanitar 
veterinare (nr. maxim capete)  
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36. Nr. 
maxim de 
locuri de 
cazare (se 
va 
completa 
în dreptul 
categoriei 
în care se 
încadrează)  

 nr.locuri     
   

Echivalent 
UVM 

    

   

Câmpurile „ ” se completează prin bifare.  
 
2. 

28. Tip 
activitate  

Creștere 
pui carne 

 

Creșter
e pui 
curcă 

 

Creștere 
găini 

ouătoare 
 

Reproducți
e găini 

rase grele 
 
 

 

Creștere 
tineret de 
înlocuire 

 
 

 

Creștere 
tineret de 
reproducți

e 
 

 

Activitate 
de 

Incubație 
 
 

 

29. 
Categoria de 
păsări 

pui carne 
 

pui 
curcă 

 

 găini 
ouătoare 

 

găini 
reproducți

e rase 
grele 

 
 

 

Tineret de 
înlocuire 

 
 

 

Tineret de 
reproducți

e 
 
 

 

pui 
eclozionați 
găină/pui 

eclozionați 
curcă 

 
 
   30. Nr. autorizaţie sanitar – veterinară:    

  31. Data eliberării        

32. Judeţ   33. Localitate    

  34.Strada, nr.    

 35. Capacitatea exploataţiei autorizate sanitar 
veterinare (nr. maxim capete)  

   
36.Nr.maxim 
de locuri de 
cazare (se 
va completa 
în dreptul 
categoriei în 
care se 
încadrează) 

Capacita
te max 

    
   

Echivale
nt UVM 

    

   

 
Câmpurile „ ” se completează prin bifare. 
Solicit ajutor excepțional pentru susţinerea activităţii de creștere și/sau reproducție 
și/sau incubație a păsărilor pentru o capacitate totală de ………………. capete, echivalent 
UVM……………. și în valoare totală de ………………………………….lei, după cum urmează : 
 
 
 
 

file:///C:/Users/isucea/AppData/Local/Users/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
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CENTRALIZATOR capacități/UVM și SUME SOLICITATE 
N
r. 
c
rt
. 

Explo
atati

a 
autor
izata 

Pui carne Pui curca Gaini outoare Gaini reproductie rase 
grele 

 Ajutor 
excepț
ional 

  Ajutor 
excepț
ional 

 Ajutor 
excepț
ional 

Capacit
atea 

fermei 

 Ajutor 
excepț
ional 

 Nr.
loc 

U
V
M 

Cuan
tum 
euro
/UV
M 

e
ur
o 

le
i 

Nr
.lo
c 

U
V
M 

Cuan
tum 
euro
/UV
M 

e
ur
o 

le
i 

Nr
.lo
c 

U
V
M 

Cuan
tum 
euro
/UV
M 

e
ur
o 

le
i 

Nr
.lo
c 

U
V
M 

Cuan
tum 
euro
/UV
M 

e
ur
o 

le
i 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 Tineret de înlocuie Tineret de reproducție Pui eclozionați găină Pui eclozionați curcă 

 Ajutor 
excepț
ional 

 Ajutor 
excepț
ional 

 Ajutor 
excepț
ional 

 Ajutor 
excepț
ional 

 Nr
.lo
c 

U
V
M 

Cua
ntu
m 
euro
/UV
M 

e
ur
o 

le
i 

Nr
.lo
c 

U
V
M 

Cua
ntu
m 
euro
/UV
M 

e
ur
o 

le
i 

Nr
.lo
c 

U
V
M 

Cua
ntu
m 
euro
/UV
M 

e
ur
o 

le
i 

Nr
.lo
c 

U
V
M 

Cua
ntu
m 
euro
/UV
M 

e
ur
o 

le
i 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

VALOARE 
TOTALĂ 
AJUTOR 
EXCEPȚIO
NAL 
 

eu
ro 

 

lei  

Cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în 
conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467. 
 

I. Declaraţii  
Subsemnatul, ........................................................................, legitimat cu 
BI/CI nr....../seria...................... eliberat de ………….............................la data 
de.................................... și CNP............................................ 



 
Direcția Plăți Directe – 

sector zootehnic 

Ghidul solicitantului pentru acordarea unor ajutoare 
exceptionale producătorilor agricoli, crescători de 

animale din sectoarele suin și avicol 
Cod: DPD - SZ  ASS 

Ediţia I 

Pagina 38 din 52 

Exemplar nr. 1 

 

Uz public 

 

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 si acordare a ajutorului 
excepțional și mă oblig :  
1. Sa respect condițiile de acordare prevazute la art.5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 1053/2022. 
2. Să depun o singură cerere de solicitare a ajutorului excepțional la sediile centrelor 
judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al 
municipiului Bucureşti pentru toate exploatatiile de creștere a păsărilor cu coduri 
ANSVSA deținute, indiferent de unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora sunt 
situate și înregistrate acestea. 
3. Pentru stabilirea eligibiltății cererii de solicitare a ajutorului excepțional Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente 
justificative suplimentare în orice moment. 
4. Structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de 
solicitare a ajutorului excepțional, precum și documentele aflate în legătură cu aceasta  
2. Drept care mă angajez să respect următoarele: 
1. Mă oblig să mențin activitatea pentru care am primit ajutor excepțional până la data 
de 31 decembrie 2022. 
2. 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; 
3. Să prezint documente suplimentare solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, în legătură cu cererea de ajutor excepțional, în termenele stabilite 
de aceasta. 
4. 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. Legea nr.  129/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
5. 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 solicitare a ajutorului excepțional şi în documentele 
anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. 

Semnătura titularului/ 
administratorului/ reprezentantului 
legal/ împuternicitului (dacă este 

cazul) 

 
 

Data:.................. 
/…… 

act:2851854%20-1


 

Public 

II. Lista documentelor ataşate cererii de solicitare a ajutorului excepțional 
 

 

Nr. 
Crt. 

Documente ataşate cererii de ajutor: 
DA 

 
 
 
 

NU 
 
 
 

NU E 
CAZUL 

Control 
vizual 

1. Copie CUI / CIF, după caz      

2. 
Copie buletin/carte de identitate a titularului 
/ administratorului / reprezentantului 
legal/împuternicitului 

   
 

3. 
Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e 
(pentru fiecare exploatație), după caz. 

   
 

4. 

Fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv 
situaţia incubaţiei, după caz, pentru perioada 
24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, din care să 
rezulte că a desfăşurat activitate de 
reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a 
păsărilor, însuşită de conducătorul unităţii.  

  

  

5. 

Copie a documentului oficial emis de Direcția 
județeană sanitară veterinară și pentru 
siguranța alimentelor, care atestă capacitatea 
de producţie în condiții minime de bunăstare 
deținută, calculată potrivit Normei sanitare 
veterinare privind standardele minime pentru 
protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 136/2006, cu modificările 
ulterioare, Normei sanitare veterinare privind 
stabilirea normelor minime de protecţie a 
puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate 
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările 
ulterioare, şi Normei sanitare veterinare care 
stabileşte standardele minime privind 
protecţia păsărilor în fermă şi în timpul 
transportului, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
63/2012, reprezentată de locurile de cazare și 
exprimată în UVM, în funcție de speciile și de 
categoriile de păsări 

   

 

6. 

Copie a documentului oficial emis de Direcția 
județeană sanitară veterinară și pentru 
siguranța alimentelor, care atestă capacitatea 
stației de incubație, respectiv pui de găină 
eclozionați sau pui de curcă eclozionați, pe 
serie. 

   

 

7. 

Copie a documentului oficial emis de către ANZ 
prin Oficiile județene de zootehnie care atestă 
capacitatea stației de incubație, aferentă unei 
serii de pui eclozionați de găină/curcă 

   

 

8. document coordonate bancare/trezorerie     

https://lege5.ro/App/Document/geydanbzha/norma-sanitara-veterinara-privind-standardele-minime-pentru-protectia-gainilor-ouatoare-din-16062006?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/ha3tinrv/ordinul-nr-136-2006-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-privind-standardele-minime-pentru-protectia-gainilor-ouatoare?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/geztgmrvgq/norma-sanitara-veterinara-privind-stabilirea-normelor-minime-de-protectie-a-puilor-destinati-productiei-de-carne-din-30032010?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/geztqnzqgy/ordinul-nr-30-2010-privind-modificarea-si-completarea-codului-retelei-pentru-sistemul-national-de-transport-al-gazelor-naturale-aprobat-prin-ordinul-presedintelui-autoritatii-nationale-de-reglementare?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrg4/norma-sanitara-veterinara-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului-din-10102012?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrha/ordinul-nr-63-2012-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrha/ordinul-nr-63-2012-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului?d=2022-07-04
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Semnătură beneficiar...................................................Data..................... 



 

Public 

Anexa nr.2 a) 
 

APIA 
CJ................. 
Operator date cu caracter personal: 9596 

Bun de plată  
.................euro 

lei 
Director executiv CJ, 

Situaţia centralizatoare cu beneficiarii și sumele cuvenite  
  ajutorului excepțional  pentru susţinerea activităţii de creștere și/sau reproducție a suinelor 

Nr.crt. Denumire 
beneficiar 

Nr. si 
data 

cerere 

ID 
fermier 

CUI Cod 
exploatatie  

Categoria Capacitate 
productie - 

cap 

Echivalent  
UVM  

Cuantum 
euro/UVM  

Val 
ajutor 
excepț  
calculat 
-euro 

Valoare 
maxima 
euro per 

beneficiar  

Valoare 
ajutor 
excepț 

cuvenita 
con f 
art.8 

alin.(1) 
(euro)  

Valoare 
ajutor excepț 
cuvenita con 

f art.8 
alin.(1) 

 
 (lei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*9 11 12 13=12*4,9489 

  
 

    Porc gras  
 

    X X X 

      Animale de 
reproductie 

(scrofițe 
montate și 
scrooafe) 

    X X X 

Total beneficiar  X  X  150.000   

 ........             
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      Porc gras  
 

X  X  X   

      Animale de 
reproductie 

(scrofițe 
montate și 
scrooafe) 

X  X  X   

 Total 
general  

     X  X  X   

Certificat din punct de vedere al realitatii , regularitatii și legalității datelor (nume, prenume și semnătura) 
 

Verificat,              
        Întocmit, 



 

Public 

 
 

Anexa nr. 2 b) 
 
APIA 
CJ................. 
Operator date cu caracter personal: 9596 

Bun de plata  
.................euro 

lei 
Director executiv CJ, 

Situaţia centralizatoare cu beneficiarii și sumele cuvenite  
ajutorului excepțional pentru susţinerea activității de creștere și/sau reproducție 

și/sau incubație a păsărilor 
    
 

Nr.c
rt. 

Denu
mire 

benefi
ciar 

Nr. 
și 

dat
ă 

cer
ere 

ID 
ferm
ier 

C
UI 

Cod 
exploat

atie  

Categor
ia 

Capacit
ate 

producț
ie  

Echiva
lent  
UVM  

Cuant
um 

Euro 
/UVM  

Valoare 
ajutor 
excepți

onal  
calcula
t (euro) 

Valoar
e 

maxim
ă euro 

per 
benefi
ciar  

Valoare 
ajutor 
excepți

onal 
cuvenit
a con f 
art.8 

alin.(1) 
(euro)  

Valoare 
ajutor 
excepți

onal  
 

cuvenit
a con f 
art.8 

alin.(1) 
(lei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= 8*9 11 12 13= 
12*4,94

89 

  
 

    Pui 
carne 

 

    X X X 

      Pui 
curcă 

    X X X 

      Găini 
ouătoar

e 

    X X X 

      Găini 
reprodu

cție 
rase 
grele 

    X X X 

      Tineret 
de 

înlocuir
e 

    X X X 

      Tineret 
de 

reprodu
cție 

    X X X 

      Pui 
eclozio

nați 
găină 

    X X X 

      Pui 
eclozio

nați 
curcă 

    X X X 

Total beneficiar X  X  100.00
0 

  

 ........
. 

    Pui 
carne 

 

X  X  X   

      Pui 
curcă 

X  X  X   
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      Găini 
ouătoar

e 

X  X  X   

      Găini 
reprodu

cție 
rase 
grele 

X  X  X   

      Tineret 
de 

înlocuir
e 

X  X  X   

      Tineret 
de 

reprodu
cție 

X  X  X   

      Pui 
eclozio

nați 
găină 

X  X  X   

      Pui 
eclozio

nați 
curcă 

X  X  X   

      Pui 
carne 

 

X  X  X   

      Pui 
curcă 

X  X  X   

 TOTAL 
GENER

AL 

X X X X X X  X     

Certificat din punct de vedere al realitatii, regularității și legalității datelor (nume, 
prenume și semnătura) 

 
 

Verificat,             
            Întocmit



 

Public 

Anexa nr. 3 a) 
APIA 
Operator date cu caracter personal: 9596 
 

Bun de plata  
.................euro 

Director, 
Centralizatorul cu beneficiarii și sumele cuvenite 

ajutorului excepțional pentru susţinerea activităţii de creștere și/sau reproducție a suinelor 
 

Nr.c
rt. 

Judet Nr. 
beneficiari 

Categorie Capacitate 
(echivalent 

UVM) 

Valoare ajutor 
excepțional (lei) 

Valoare ajutor excepțional 
(euro) 

   Porc gras  
 

   

 Animale de 
reproductie 

(scrofițe montate 
și scroafe) 

 

.....
. 

      

 Total  Porc gras  
 

   

 Animale de 
reproductie 

(scrofițe montate 
și scroafe) 

 

 
Director General, 

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



 

Public 

 
Anexa nr. 3 b) 

APIA 
Operator date cu caracter personal: 9596 

Bun de plată  
.................euro 

Director, 
 

  CENTRALIZATORUL BENEFICIARILOR ŞI SUMELE CUVENITE 
în vederea acordării ajutorului excepțional pentru susţinerea activității de creștere 

și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor 

Nr.crt. Judet Nr. 
beneficiari 

Categoria Capacitate 
(echivalent 

UVM)  

Valoare 
ajutor 

excepțio
nal (lei) 

Valoare 
ajutor 
excepți

onal 
(euro) 

   Pui carne    

 Pui curcă  

 Găini ouătoare  

 Gaini 
reproductie 
rase grele 

 

 Tineret de 
înlocuire 

 

 Tineret de 
reproducție 

 

 Pui eclozionați 
găină 

 

 Pui eclozionați 
curcă 

 

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

 
 

             Total 

Pui carne    
 Pui curcă  

Găini ouătoare  

Găini 
reproducție 
rase grele 

 

Tineret de 
înlocuire 

 

Tineret de 
reproducție 

 

Pui eclozionați 
găină 

 

Pui eclozionați 
curcă 

 

 
Director General APIA 

Anexa nr. 4 
 

Situaţia centralizatoare a ajutoarelor excepționale 
pentru susţinerea activităţii de creștere și/sau reproducție a suinelor și pentru 
susţinerea activității de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor 
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Se aprobă, 
Ordonator principal de credite   
         
…………………………………………… 
 

Nr. crt. Judeţul 
Suma solicitată 

(lei) 

(0) (1) (2) 

1.     

2.     

3.     

.....     

TOTAL*):     
*) Se adună pe fiecare județ, totalurile din anexele nr.3 a) și 3 b)  

 
 

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene 
Director general, 

................................................... 
(semnătura şi ştampilă) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexa nr.5  
 
Nr. intrare/data:........................ 
(din Registratura CJ APIA) 

 
                  Inștiințare cu privire la  forţă majoră sau a unei circumstanţe excepţionale  
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                   Subscrisa............. cu domiciliul/sediul în  CUI/CIF.......... reprezentată 
de...... în calitate de ............ având exploataţia............................. nr.unic de 
identificare beneficiar  din Registrul unic de identificare (ID) RO........., cererea nr. ..../ 
data............, vă aduc la cunoştinţă că s-a produs: 

caz de forţă majoră sau circumstanţă excepţională, la data 
de........................................................... 
Evenimentul produs 
(detalii):.....................................................................................................
............. 
Documente doveditoare 
ataşate.......................................................................................................
....... 
Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. 
 
Data:                                                                                                         Semnătură 
beneficiar: 
        
*) Se completează de către persoanele fizice cu datele personale. 

Se bifează/completează de 
funcţionarul APIA 

Data Nume şi prenume  Semnătura 

Controlul vizual al formularului 
ÎNŞTIINŢARE a fost efectuat 

   

Datele din formularul ÎNŞTIINŢARE au 
fost introduse în baza de date APIA 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 6 
 
Formular M1 – Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/ numelui societăţii fără a i se 
modifica CUI-ul  
 

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: 
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Nume şi prenume titular/administrator/reprezentant legal 
 
 

Denumire  
 
 CNP CUI/CIF 

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  
 
 CNP CUI/CIF 

Judeţ Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Ap. Sector E-Mail Fax 

 
 

  Banca Filiala 
 

Nr. cont (IBAN)  

Data:                                / Semnatura: 
Observaţii : modificările respective au survenit ca urmare a  ………………………………. 
Se completează numai câmpurile pentru care datele beneficiarului se modifică prin acest 
formular. 
 

Se bifează / completează de funcţionarul APIA Data Nume şi prenume  Semn
ătura 

 Controlul vizual al formularului M1a a fost 
efectuat 

   

 Datele din formularul M1a au fost modificate în 
baza de date APIA 

   

Anexa nr.7 
  Formular M2 -  Model formular retragere  

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 

Nume şi prenume titular/ administrator/reprezentant legal Denumire  

CNP/CUI 

Judeţ Localitate Cod poştal 
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Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Ap. Sector E-Mail Fax 

 
 

  Banca Filiala 
 

Nr. cont (IBAN)  

Motivele retragerii: 
Subsemnatul..................................................... declar că nu au fost identificate 
nereguli în cererea de solicitare a ajutorului excepțional. 
 
Data:                                                                                            Semnatura beneficiarului: 
 
Se completează numai câmpurile pentru care datele beneficiarului se modifică prin acest 
formular. 
 

Se bifează / completează de 
funcţionarul APIA 

Data Nume şi prenume  Semnătura 

 Controlul vizual al formularului M2 a 
fost efectuat 

 
 

  
 

 Datele din formularul M2 au fost 
introduse în baza de date APIA 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.8 a) 
 
APIA Centrul Judeţean............  
Nr.................../data ................... 
 (din Registratura CJ) 

 
NOTIFICARE DE RESPINGERE 

Nr. cerere: ................................................ 
Denumire solicitant: ................................  
Adresă:..................................................... 
ID: RO..................................................... 
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 În urma verificării cererii, a  documentele specifice pentru acordarea plăţilor ajutorului 
excepțional acordat producătorilor agricoli , crescatori de animale din sectorul suin și a 
îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, vă informăm ca : 

 N1 –Cererea a fost depusă după data limită de depunere 
 

 N2 - Nu a fost depusă copia autorizatiei sanitar-veterinara   

 N3 – Categoria solicitată în cererea de solicitare nu este aceeași cu categoria specificată 
în documentele justificative 

 N4 –nu a fost depusă copia  documentului de la Oficiului Național al Registrului 
Comerțului la data depuneri cererii 

 N5- La dosarul cererii nu există copia documentului emis de Direcţia judeţeană sanitar-
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiţii 
minime de bunăstare aferentă unui ciclu de producție, calculată potrivit prevederilor 
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte 
standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezentată de locurile de cazare şi exprimată în UVM, aferente fiecărei categorii de 
suine, dacă aceste date nu se regăsesc în autorizația sanitară veterinară a exploatatiei 

 N6 - nu a fost depusă mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru perioada 24 
februarie 2022 – 31 iulie 2022, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de creştere a 
suinelor 

 N7- nu a fost depusă mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru perioada 1august 
2022-31 decembrie 2022, din care să rezulte menținerea activitatii de creştere a suinelor 
până la data de 01 februarie 2023 

1. Având în vedere neconformitățile constatate în cererea dumneavoastră de solicitare a 
ajutorului excepțional, vă aducem la cunoștință că cererea a fost respinsă  
2. Prezenta Notificare de respingere de la plată poate fi contestată în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data comunicării către beneficiar, la sediul APIA unde a fost depusă 
cererea de solicitare a ajutorului excepțional, în baza art. 7 alin (1) din Legea nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
3. Prezenta notificare a fost întocmită în 2 (două) exemplare: un exemplar se arhivează la 
dosar, iar celălalt exemplar se transmite beneficiarului. 

Director executiv CJ 
(nume si prenume) 

Semnătura, Ştampila CJ 
Anexa nr.8 b) 

APIA Centrul Judeţean............  
Nr.................../data ................... 
 (din Registratura CJ) 

 
NOTIFICARE DE RESPINGERE 

Nr. cerere: ................................................ 
Denumire solicitant: ................................  
Adresă:..................................................... 
ID: RO..................................................... 
 

act:101689%200
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 În urma verificării cererii, a  documentele specifice pentru acordarea plăţilor ajutorului 
excepțional acordat producătorilor agricoli , crescatori de animale din sectorul avicol și a 
îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, vă informăm ca : 

 N1 –Cererea a fost depusă după data limită de depunere 
 

 N2 - Nu a fost depusă copia autorizatiei sanitar-veterinara   

 N3 – Nu a fost depusă copiea  documentului de la Oficiului Național al Registrului 
Comerțului la data depuneri cererii 

 N4 - La dosarul cererii nu există copia documentului emis de Direcţia judeţeană Sanitar-
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiţii 
minime de bunăstare aferentă unei serii/ciclu de producție, calculat/ă 
potrivit Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor 
ouătoare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare 
veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de 
carne, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, şi Normei sanitare 
veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în 
timpul transportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012, reprezentată de locurile de cazare 
şi exprimată în UVM, aferente speciilor și categoriilor de păsări, dacă aceste date nu se 
regăsesc în autorizația sanitară veterinară a exploatatiei; sau după caz documentul emis 
copia documentului oficial emis de către ANZ prin Oficiile județene de zootehnie/ DSVSA 
județene, după caz, care atestă capacitatea stației de incubație, aferentă unei serii de pui 
eclozionați de găină/curcă 

 N5- Nu a fost depusă Fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei, după 
caz, pentru perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, din care să rezulte că a desfăşurat 
activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor  

 N6 – Nu a fost depusă  Fisa urmaririi activitatii la pasari pentru perioada 1august 2022-
31 decembrie 2022, din care să rezulte menținerea activitatii de creştere a pasarilor până 
la data de 01 februarie 2023. 

1.Având în vedere neconformitățile constatate în cererea dumneavoastră de solicitare a 

ajutorului excepțional, vă aducem la cunoștință că cererea a fost respinsă  

2.Prezenta Notificare de respingere de la plată poate fi contestată în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data comunicării către beneficiar, la sediul APIA unde a fost depusă 

cererea de solicitare a ajutorului excepțional, în baza art. 7 alin (1) din Legea nr. 554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

3.Prezenta notificare a fost întocmită în 2 (două) exemplare: un exemplar se arhivează la 

dosar, iar celălalt exemplar se transmite beneficiarului. 

 
 

Director executiv CJ 
(nume si prenume) 

Semnătura, Ştampila CJ 

https://lege5.ro/App/Document/geydanbzha/norma-sanitara-veterinara-privind-standardele-minime-pentru-protectia-gainilor-ouatoare-din-16062006?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/ha3tinrv/ordinul-nr-136-2006-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-privind-standardele-minime-pentru-protectia-gainilor-ouatoare?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/geztgmrvgq/norma-sanitara-veterinara-privind-stabilirea-normelor-minime-de-protectie-a-puilor-destinati-productiei-de-carne-din-30032010?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/geztqnzqgy/ordinul-nr-30-2010-privind-modificarea-si-completarea-codului-retelei-pentru-sistemul-national-de-transport-al-gazelor-naturale-aprobat-prin-ordinul-presedintelui-autoritatii-nationale-de-reglementare?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrg4/norma-sanitara-veterinara-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului-din-10102012?d=2022-07-04
https://lege5.ro/App/Document/gmztcmbrha/ordinul-nr-63-2012-pentru-aprobarea-normei-sanitare-veterinare-care-stabileste-standardele-minime-privind-protectia-pasarilor-in-ferma-si-in-timpul-transportului?d=2022-07-04

