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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind schema de ajutor specific acordat producatoril    e lapte si de carne de vita din 
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Guvernul României

Capitolul I Dispozi?ii generale
Art. 1. 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si având în vedere prevederile 
art. 68 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de 
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune si de instituire a anumitor       e de ajutor pentru agricultori, de 
modificare a regulamentelor (CE) nr. , (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. si de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale Regulamentului (CE) nr. al 
Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în 
ceea ce priveste schemele de ajutor pentru fermieri prevazute în titlurile IV si V din regulamentul 
respectiv, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. din 30 noiembrie 2009 de stabilire 
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. al Consiliului în ceea ce priveste 
ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat d  administrare si control în cadrul 
schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazut  de regulamentul respectiv, precum si de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. al Consiliulu i în ceea ce priveste 
ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare pre azute pentru sectorul vitiv inicol, si ale 
art.3 din Regulamentul (CE) nr. al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui 
sistem de identificare si înregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si mânzat si a 
produselor din carne de vita si mânzat si de abrogare   Regulamentului (CE) nr. 820/97 al 
Consiliului.

adopta prezenta hotarâre.

Producatorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate constituite potrivit 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor 
economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile 
familiale, cu modificarile ulterioare, sau persoane juridice, crescatori de vaci de lapte si/sau de
bivoli?e de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau din metisii acestora, denumiti în 
continuare beneficiari, cu exploatatii cu cod de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor localizate în zonele defavorizate din România, prevazu e în anexa 
nr. 4 A la Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, beneficiaza de un ajutor specific 
pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plati suplimentare, calculata si 
acordata anual, în functie de efectivul de animale de?inut/beneficiar/categorie, din urmatoarele 
categorii:

a) vaci de lapte;
b) bivoli?e de lapte;
c) taurine din rase de carne si metisii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul 

si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne.
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Art. 2.

Capitolul II Condi?ii de eligibilitate si modalita?i de acordare a ajutorului specific
Art. 3.(1)   

                        (2) 
  

                        
Art. 4.   

În sensul prevederilor prezentei hotarâri, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) - femela din specia taurine, care a fatat cel putin o data pâna la termenul-

limita de depunere a cererilor si are cel putin un produs înregistrat în Registrul national    
exploatatiilor;

b) – femela din specia bubaline, care a fatat cel putin o data pâna la 
termenul-limita de depunere a cererilor si are cel putin un produs înregistrat în Registrul national 
al exploatatiilor;

c) – taurinele din rasele cuprinse în lista întocmita de Agen?ia 
Nationala pentru Ameliorare si Reproduc?ie în Zootehnie si aprobata prin ordin al ministrului 
agriculturii s i dezvoltarii rurale;

d) persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, a 
carei exploatatie se afla pe teritoriul Comunitatii si care desfasoara o activitate agricola, conform 
prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

e)
- orice unitate, constructie sau în cazul unei exploatatii în spatiu 

deschis, orice loc de pe teritoriu unui stat membru în care sunt detinute, crescute sau îngrijite 
animale, conform prevederilor art. 2 din din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului.

Beneficiarii prevazu?i la art.1 care solicita ajutor specific pentru animalele din 
categoria prevazuta la art.1 lit.a) trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt înregistrati în sistemul de administrare a cotelor  e lapte al Serviciului de 
Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru 
Agricultura cu cota de lapte pentru livrari si/sau vânzari directe;

b) solicita ajutor specific pentru  un numar cuprins între doua si 15 capete vaci de lapte, 
inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limita de depunere a cererilor; efectivul minim pentru 
care solicita ajutor trebuie sa fie de 2 capete vaci de lapte pe exploatatia cu cod ANSVSA;

c) vacile de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt
identificate si înregistrate în Registrul National al Exploatatiilor - RNE;

d) sa de?ina registrul individual al exploata?iei actualizat în conformitate cu prevederile
Regulamentului(UE) nr.1760/2000;

e) vacile de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuiesc mentinute pe o perioada de 
retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererilor, la adresa exploata?iei/loca?iei 
men?ionata în cerere.

Beneficiarii prevazu?i la art.1 care detin mai multe exploatatii cu cod 
ANSVSA si solicita ajutor specific pentru animalele din categoria prevazuta la art.1 lit.a)
pentru un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte benefic aza de ajutorul specific 
calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lap e pe beneficiar

Beneficiarii prevazu?i la art.1 care solicita ajutor specific pentru animalele din 
categoria prevazuta la art.1 lit.b) trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) solicita ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoli?e de lapte, pe
beneficiar;

b) bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor spe ific trebuiesc mentinute pe o perioada 
de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererilor la adresa 
exploata?iei/loca?iei men?ionata în cerere;

c) bivoli?ele de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt 
identificate si înregistrate în Registrul National al Exploatatiilor - RNE;

d) sa de?ina registrul individual al exploata?iei actualizat în conformitate cu prevederile
Regulamentului(UE) nr.1760/2000.

vaca de lapte

bivoli?a de lapte

taurine din rase de carne

agricultor -

exploatatia (cu cod de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru 
Siguranta Alimentelor-ANSVSA) 
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Art. 5.(1)   

(2)   

(3)

Art. 6.(1)

(2) 

Art. 7. 

Art. 8.

Art. 9.(1) 

Beneficiarii prevazu?i la art.1 care solicita ajutor specific pentru animalele din 
categoria prevazuta la art.1 lit.c) trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) solicita ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe 
beneficiar, constituit, dupa caz, din:
i) vaci din rase de carne si/sau
ii) tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne 

b) efectivul de animalele pentru care se solicita ajutor specific este identificat si înregistrat
în Registrul National al Exploatatiilor - RNE;

c) sa de?ina registrul individual al exploata?iei actualizat în conformitate cu prevederile
Regulamentului(UE) nr.1760/2000;

d) detin documente oficiale care atesta rasa de carne / metisii din rasele de carne;
e) detin documente care atesta  iesirile din efectiv,  dupa caz;
f) animalele pentru care se solicita ajutor specific sunt de?inute de beneficiar cel putin o 

perioada de 8 luni de la data intrarii în exploatatie    cestora si pâna în momentul iesirii.
                     Pentru animalele din categoria prevazuta la art.1 lit.c) ajutorul specific se 
acorda:

a) o singura data pentru categoria de vârsta a animalului, pentru tineretul mascul si/sau
femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau iesit din exploata?ie în perioada 1 
iulie a anului calendaristic precedent -15 august a anului în care se solicita ajutorul 
specific;

b) anual, pentru vaci din rase de carne .
Prin excep?ie de la lit.a) a alin.(2), în  anul 2012, se solicita ajutor specific 

pentru tineretul mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, existent sau
iesit din exploatatie în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012. 

Valoarea ajutorului financiar specific se calculeaza anual, în lei, la cursul euro-
leu stabilit de Banca Centrala Europeana la ultima cot     a lunii septembrie, care este publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.
                        Cuantumul ajutorului specific se calculeaza de catre Agentia de Plati si 
Interventie pentru Agricultura, dupa finalizarea verif carilor, prin raportarea plafonului maxim la 
efectivul de capete eligibile din toate categoriile, fara a depasi:

a) 250 euro/cap,  pentru categoria vaci de lapte, prevazuta la art.1 lit.a);
b) 187,5 euro/cap, pentru categoria femele din specia bivolite, prevazuta la art.1 lit.b);
c) 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, prevazuta la 

art.1 lit.c).

Ajutorul specific, prevazut la art.1, reprezinta un sprijin financiar aferent Fondului 
European de Garantare Agricola, care se acorda tempora  de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Platile pentru ajutorul specific anual, prevazut la art.1, se efectueaza pâna la data 
de 30 iunie a anului urmator.

Pentru a beneficia de ajutorul specific prevazut la art.1, solicitantii trebuie sa 
depuna o cerere pe beneficiar pentru toate exploata?iile cu cod de la  ANSVSA de?inute, al carei 
model este prevazut în anexa la prezenta hotarâre, în perioada 1 iulie – 15 august a anului pentru 
care se face solicitarea, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, 
pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale, însotita de 
urmatoarele documente valabile pentru toate categoriile prevazute la art.1 lit.a), b) si c):

a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul r       l comertului/a certificatului de 
înregistrare fiscala/carte de identitate, dupa caz;
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b) copie de pe pasaportul fiecarui animal, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara 
si pentru Siguranta Alimentelor;

c) copie document coordonate bancare.
                        Cererea este însotita, pentru ajutorul specific prevazut la art.1 lit.c), pe lânga 
documentele stabilite la alin.(1), si de urmatoarele documente specifice fiecarei categorii de 
animale din specia taurine din rase de carne si metisii acestora, astfel:

a) pentru vaca de carne, copia certificatului de origine;
b) pentru tineretul din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne , /copia certificatului de 

origine si/sau copia buletinului de însamân?ari artificiale/adeverin?a de monta naturala pe 
care sa se men?ioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne;

c) documente care atesta iesirile animalelor din exploatat   pentru categoriile prevazute la 
lit.c) ale art.1.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura pun  la dispozitia
beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale pentru fiec re categorie înscris în 
Registrul National al Exploatatiilor - RNE.

Cererea cuprinde atât animalele pentru care se solicita ajutor specific, cât si 
animalele detinute în exploatatie.
                        Cererea de plata poate fi retrasa total, în scris, în orice moment, mai putin în 
situatiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a 
fost înstiintat cu privire la intentia Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura de a efectua 
un control pe teren si daca în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli, conform art. 
25 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.

. Pentru a beneficia de ajutorul specific prevazut la art.1. lit c), cererea va fi vizata 
de catre Agen?ia Na?ionala pentru Ameliorare si Reproduc?ie în Zootehnie, prin structurile sale 
teritoritoriale, pentru certificarea raselor de carne si  metisii acestora, prin verificarea datelor din 
certificatele de origine,buletinele de însamântari artificiale/ adeverintele de monta naturala.
Verificarile vor fi facute conform manualului de procedura elaborat de Agen?ia Na?ionala pentru 
Ameliorare si Reproduc?ie în Zootehnie si aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura efectueaza controale 
administrative si la fata locului, conform manualelor de proceduri.
                          

Pentru categoriile prevazute la art.1 lit.a) , b) si c):
a) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura efectueaza un control la fata locului la 

minimum 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere pentru ajutor specific, 
pentru un efectiv de minimum 5% din numarul de animale solicitate;

b) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura efectueaza si un supracontrol la fata 
locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care  u facut obiectul controlului la fata 
locului în conformitate cu prevederile lit.a);

c) controlul la fata locului se efectueaza pâna la data-limita a perioadei de retinere a fiecarui 
an, conform manualului de proceduri;

d) controlul la fata locului poate fi efectuat si în afara perioadei de retinere, dupa caz , în 
functie de rata de eroare rezultata;

e) în cadrul controlului la fa?a locului se verifica elementele referitoare la sistemul de 
identificare si de înregistrare a bovinelor, prevazute la art.3 din Regulamentul (CE) nr. 
1.760/2000, pentru toate  bovinele existente în exploatatie la data controlului;

f) în cazul în care se constata nereguli în ceea ce  priveste sistemul de identificare si 
înregistrare a bovinelor se aplica prevederile art.63  lin.4 din Regulamentul( CE) 
nr1122/2009;

(2) 

(3)

Art. 10.(1) 

(2) 

Art.11

Art. 12.

Art. 13. (1) 
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g) pentru fiecare control efectuat la fata locului se întocmeste un raport de control, conform 
manualului de proceduri;

h) în cazul în care între data depunerii cererii si data f  alizarii controlului la fata locului au 
intervenit modificari ale informatiilor declarate în c rere, în termen de 7 zile lucratoare 
de la data aparitiei acestora, beneficiarul notifica în scris aceste modificari centrului 
judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului 
Bucuresti, anexând documentele justificative.

În cadrul controlului la fata locului, pentru categoriile prevazute la art.1 lit.c), 
în cazul iesirilor din exploata?ie, se verifica si documentele care atesta iesirile animalelor,
precum si men?ionarea lor în registrul exploata?iei.

Reducerile si excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aproba prin 
ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, având în vedere prevederile art. 69 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. al Consiliului în ceea ce priveste 
ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul 
schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazut  de regulamentul respectiv, precum si de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. al Consiliulu i în ceea ce priveste 
ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare pre azute pentru sectorul vitivinicol. 
                      Prevederile alin.(1) nu se aplica situatiilor prevazute la art. 67 si 73 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, iar pentru cazurile de forta majora se aplica 
prevederile art. 75 din acelasi regulament.

Pentru recuperarea sumelor necuvenite se aplica preved    e art. 80 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Pentru recuperarea sumelor necuvenite conform Hotarârii Guvernului 
nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele 
defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în continuare prevederile art. 
80 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

În aplicarea prezentei hotarâri, Agentia de Plati si Interventie pentru 
Agricultura elaboreaza ghidul solicitantului care este adus la cunostinta ben  iciarilor prin 
afisarea pe site-ul oficial al institu?iei si proceduri detaliate de verificare si control al cererilor si 
al conditiilor de eligibilitate .
                          Manualele de proceduri se elaboreaza de Agentia de Plati si Interventie 
pentru Agricultura si se avizeaza de direc?ia de specialitate din Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Comisiei Europene 
informa?ii detaliate cu privire la aplicarea prezentei masuri de ajutor specific, potrivit art.140 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hota   ea Guvernului nr. 
755/2010 privind schema de ajutor specific acordat pro   atorilor de lapte de vaca din zonele 
defavorizate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.543 din data de 2 august 
2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

             (2)

       Art. 14.(1) 

1.122/2009
73/2009

1.234/2007

(2)

Capitolul III. Dispozi?ii finale si tranzitorii
Art. 15.(1)

               (2)  

Art. 16.(1)

(2) 

Art. 17.

Art. 18. 

PRIM-MINISTRU

Victor-Viorel PONTA
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