GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din
sectoarele suin și avicol
Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022,
de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1.(1) Scopul prezentei măsuri îl reprezintă acordarea unor ajutoare de adaptare pe baza
unei scheme de susținere financiară, denumite în continuare ajutoare excepționale, producătorilor
agricoli, crescători de animale, din sectoarele suin și avicol, în vederea realizării obiectivelor de
utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile
mediului și climei, pentru susținerea activității de creștere în anul 2022, prin compensarea pierderilor
generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale.
(2) Prezenta schemă 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.
(3) Autoritățile competente responsabile cu implementarea schemei sunt Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale,
respectiv centrele județene/al municipiului București.
Art. 2 Ajutoarele financiare prevăzute la art.1 alin.(1) 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.
Art. 3.(1) Schema prevăzută la art.1 alin.(1) se aplică pe întreg teritoriul României, 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.
(2) Cheltuielile în legătură cu plățile menționate de prezenta schemă se efectuează până
la data de 30 septembrie 2022.
Art. 4. Beneficiarii schemei prevăzută la art.1 alin.(1) sunt producătorii agricoli, crescători de
suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
cu modificările şi completările ulterioare, și/sau persoane juridice, care dețin exploataţii autorizate
sanitar veterinar.
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Art. 5.(1) Beneficiarii cărora li se acordă ajutoarele excepționale prevăzute la art.1 alin.(1)
pentru activitățile prevăzute la art.2 lit.a), trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate
cumulative:
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) 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;
e) valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 150.000
euro.
(2) Beneficiarii cărora li se acordă ajutoarele excepționale prevăzute la art.1 alin.(1)
pentru activitățile prevăzute la art.2 lit.b), trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate
cumulative:
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) 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;
e) valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000
euro.
Art. 6.(1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 5,
depun/transmit la centrele județene APIA, respectiv al municipiului București pe raza căruia au sediul
social sau unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor, după caz, o
cerere de solicitare a ajutorului excepțional, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 a) și 1 b),
însoţite de:
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,
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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 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 excepțional;
h) copia documentului oficial emis de către ANZ prin Oficiile județene de zootehnie/ Direcţiile
judeţene Sanitare-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, după caz, care atestă capacitatea stației
de incubație, aferentă unei serii de pui eclozionați de găină/curcă.
(2) Beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului excepțional la:
a) centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social
sau unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi
în favoarea bunăstării porcinelor din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2022, în cazul beneficiarilor
cărora li se acordă ajutoarele excepționale prevăzute la art.1 alin. (1) pentru activitățile prevăzute la
art.2 lit.a);
b) centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social
sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 - Bunăstarea
animalelor - pachetul b) - Păsări din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2022, în cazul beneficiarilor
cărora li se acordă ajutoarele excepționale prevăzute la art.1 alin. (1) pentru activitățile prevăzute la
art.2 lit.b).
(3) 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 menționate anterior sunt valabile și
pentru acordarea prezentei scheme de ajutor excepțional. Beneficiarii vor depune odată cu cererea și
copii ale documentelor care au suferit modificări.
(4) Cererile pentru beneficiarii care nu au accesat 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, se depun la
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centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social,
însoțite, după caz, de documentele prevăzute la art. 6 alin (1).
(5) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului excepțional și a
documentelor prevăzute la alin. (1), (3) și (4) este de 20 de zile, începând cu a 2 a zi de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului.
(6) Plata ajutoarelor excepționale se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.
(7) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma
„conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.
Art. 7.(1) 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:
a) 63.075,336 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,324 mii euro, finanțare externă nerambursabilă
conforma 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.
(2) Valoarea totală a schemei de ajutor excepțional prevăzută la alin.(1) 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.
(3) 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.
Art. 8.(1) Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare dintre beneficiarii cărora li se
acordă ajutoarele excepționale prevăzute la art.1 alin.(1) pentru activitățile prevăzute la art.2 lit.a), se
calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent
UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 150.000 euro.
(2) Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe
capacitatea de producție deținută este de:
a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producție animale de reproducție (scroafe și/sau
scrofițe montate);
b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.
Art. 9.(1) Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare dintre beneficiarii cărora li se
acordă ajutoarele excepționale prevăzute la art.1 alin.(1) pentru activitățile prevăzute la art.2 lit.b), se
calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent
UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 100.000 euro.
(2) Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe
capacitatea de producție deținută este de:
a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau tineret de
reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire;
b) 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.
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Art. 10. Transformarea efectivelor de suine/păsări în UVM se realizează potrivit coeficienţilor
de conversie stabiliţi în anexa nr. 1 la 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, respectiv:
a) pentru activitățile prevăzute la art.2 lit.a): 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru
animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate);
b) pentru activitățile prevăzute la art.2 lit.b): 0,007 UVM pentru pui de carne şi pui eclozionaţi,
0,03 UVM pentru pui de curcă și pui de curcă eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru tineret de
înlocuire şi găini ouătoare, tineret de reproducţie şi găini rase grele.
Art. 11.(1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului
excepțional, prevăzut la art.6 alin.(5), centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti
verifică, aprobă sumele şi transmit la APIA central situaţiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele
cuvenite, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2 a) și 2 b).
(2) APIA central întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale centralizatoarelor cu beneficiarii și sumele cuvenite, conform modelelor prevăzute în anexele
nr. 3 a) și 3 b).
(3) În situaţia în care sumele depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această
destinaţie, respectiv plafoanele prevăzute la art.7 alin. (2), valoarea ajutorului excepțional se reduce
proporţional pentru toţi beneficiarii
(4) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 8 alin (1) si 9 alin (1), din
plafonul alocat rămâne o sumă nedistribuită/neutilizată, aceasta se redistribuie procentual celorlalti
beneficiari cu respectarea sumei maxime de 150.000/100.000 euro per beneficiar, în funcție de specii.
Art. 12. În baza centralizatoarelor cu beneficiarii și sumele cuvenite, transmisă de APIA
central, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor cererea de
deschidere a creditelor bugetare, însoţită de Situaţia centralizatoare a ajutorului excepțional, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 13.(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare la APIA central,
care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului
Bucureşti cu sumele cuvenite.
(2) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti virează sumele
cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 14.(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului excepțional acordat
potrivit prezentei hotărâri a Guvernului se păstrează la centrele judeţene ale APIA, respectiv al
municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
(2) Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii
ajutorului excepțional pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.
(3) Pentru respectarea condițiilor prevăzute la art.5 alin.(1) lit.c) și alin.(2) lit.c),
beneficiarii ajutoarelor excepționale acordate în baza prezentei hotărâri a Guvernului depun la centrele
judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au depus cererea de solicitare a acestora,
mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022 sau fişa
urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei, după caz, pentru perioada 1 august 2022 – 31
decembrie 2022, însuşită prin semnătură de conducătorul unităţii, până la data de 01 februarie 2023,
cu excepția celor care se află în una dintre următoarele situații: faliment, lichidare, forță majoră sau
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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”).
(4) Transferul sau vânzarea exploatației pentru care s-a acordat ajutor excepțional în
baza prezentei hotărâri a Guvernului se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii până
la data de 31 decembrie 2022, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni și a
documentului prevăzut la alin.(3) la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti,
unde s-a depus solicitarea ajutorului excepțional.
Art. 15. Beneficiarul are obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la
centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde a depus cererea de solicitare, în
termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată.
Art. 16.(1) 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), beneficiarii
schemei sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului.
(2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin.(1) se realizează potrivit prevederilor
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.
Art. 17. Anexele nr. 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 3 a), 3 b) și 4 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 18. Prezenta hotărâre a Guvernului intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM – MINISTRU
NICOLAE – IONEL CIUCĂ
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Anexa nr. 1a)
Centrul Judeţean APIA………………….
Nr. si data cerere
Numele, prenumele și semnătura funcţionarului APIA care primeşte cererea 1

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

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
06. Cod ţară şi nr. act identitate (pt.
altă cetăţenie)
07. Tip de organizare
SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF:*)
09. Judeţ/Sector

08. Cod CAEN
10. Localitate

11. Sat / Strada

12. Nr.

13. Cod poştal

17.Telefon mobiL

18. Telefon/Fax

14.Bl.

15. Sc.

16. Ap.

19. E-mail

Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului
excepțional va semna numai în cazul depunerii ”personal”.
1
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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
29. Tip activitate

R

0
Reproducţie

30. Categorie suine

Creştere şi îngrăşare
Porci graşi

Creştere şi reproducţie

Animale de reproducție femele
(scrofițe montate și 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
capacitate max
cazare (se va completa în
dreptul categoriei în care se
Echivalent
încadrează)
UVM
Câmpurile „ ” se completează prin bifare.
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2.
28. Cod
ANSVSA

R

29. Tip activitate

0
Reproducţie

Creştere şi îngrăşare

Porci graşi

30. Categorie suine

Creştere şi reproducţie

Animale de reproducție femele
(scrofițe montate și 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
nr.locuri cazare
cazare (se va completa în
dreptul categoriei în care se
Echivalent
încadrează)
UVM
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 ………………..echivalent UVM
………………….. si în valoare totală de …………………………………. lei, după cum urmează :
CENTRALIZATOR capacități /UVM si SUME SOLICITATE
Nr. Exploatatia
crt.
cu cod
ANSVSA

Porci grasi

Animale de reproductie
(scrofițe montate și scroafe)
Ajutor
excepțional

Nr.loc UVM Cuantum
euro
euro/UVM

lei

Ajutor
excepțional
Nr.loc UVM Cuantum
euro
euro/UVM

lei

Valoare
totala
ajutor
excepțional

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.
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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.
/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 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. 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
Data:.................. /……
(dacă este cazul)
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IV. Lista documentelor ataşate cererii de solicitare a ajutorului excepțional
Nr.
DA NU NU E
Control
Documente ataşate cererii de ajutor:
Crt.
CAZUL vizual
1. Copie CUI / CIF, după caz
Copie buletin/carte de identitate a titularului /
2.
administratorului / reprezentantului legal/împuternicitului
Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e (pentru fiecare
3.
exploatație cu cod ANSVSA), după caz
Mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru perioada 24
februarie 2022 – 31 iulie 2022, din care să rezulte că a
4.
desfăşurat activitate de creştere a suinelor, însuşită de
conducătorul unităţii
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
5.
202/2006 pentru
pentru
Siguranţa
Alimentelor nr.
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

Semnătură beneficiar...................................................Data.............
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Anexa nr. 1 b)
Centrul Judeţean APIA………………….
Nr. si data cerere
Numele, prenumele și semnătura funcţionarului APIA care primeşte cererea 2

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

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
(C )*)
03. Nume administrator/
04. Prenume administrator/ reprezentant
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

17.Telefon mobiL

18. Telefon/Fax

14.Bl.

15. Sc.

16. Ap.

19. E-mail

Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a
ajutorului excepțional va semna numai în cazul depunerii ”personal”.

2

12

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
1.

II. Exploataţii autorizate sanitar veterinar deţinute:

28. Tip
activitate

29.
Categoria de
păsări

Creștere
pui carne

pui carne

Creștere
pui
curcă

pui
curcă

Creștere
găini
ouătoare

Reproducție Creștere
Creștere
găini rase tineret de tineret de
grele
înlocuire reproducție

Activitate de
incubație

găini
ouătoare

Tineret de Tineret de pui eclozionați
găini
găină/curcă
reproducție înlocuire reproducție
rase grele

30. Nr. autorizaţie sanitar – veterinară:
31. Data eliberării
32. Judeţ
33. Localitate
34.Strada, nr.
35. Capacitatea exploataţiei autorizate sanitar veterinare (nr.
36. Nr.
nr.locuri
maxim de
locuri de
cazare (se va
completa în
Echivalent
dreptul
UVM
categoriei în
care se
Câmpurile „ ” se completează prin bifare.
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2.
28. Tip
activitate

Creștere pui
carne

29. Categoria
de păsări

pui carne

Creștere
pui curcă

pui curcă

Creștere
găini
ouătoare

găini
ouătoare

Reproducție găini
rase grele

Creștere
tineret de
înlocuire

Creștere
tineret de
reproducție

Activitate de
Incubație

găini reproducție
rase grele

Tineret de
înlocuire

Tineret de pui eclozionați
reproducție
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
36.Nr.maxim Capacitate
de locuri de
max
cazare (se va
completa în
Echivalent
dreptul
UVM
categoriei în
care se
încadrează)
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 ……………….echivalent UVM……………. și
în valoare totală de ………………………………….lei, după cum urmează :
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Nr.
crt.

CENTRALIZATOR capacități/UVM și SUME SOLICITATE
Pui carne

Exploatatia
autorizata

Nr.loc

UVM

Cuantum
euro/UVM

Pui curca

Ajutor
excepțional
euro lei

Nr.loc

Tineret de înlocuie

Nr.loc

VALOARE
TOTALĂ
AJUTOR
EXCEPȚIONAL

UVM

Cuantum
euro/UVM

UVM

Cuantum
euro/UVM

Ajutor
excepțional
euro lei

Gaini outoare

Nr.loc

Tineret de reproducție
Ajutor
excepțional
euro lei

Nr.loc

UVM

Cuantum
euro/UVM

Ajutor
excepțional
euro lei

UVM

Cuantum
euro/UVM

Gaini reproductie rase grele
Ajutor
excepțional
euro lei

Capacitatea
fermei
Nr.loc UVM

Pui eclozionați găină

Nr.loc

UVM

Cuantum
euro/UVM

Ajutor
excepțional
euro lei

Cuantum
euro/UVM

Ajutor
excepțional
euro
lei

Pui eclozionați curcă

Nr.loc

UVM

Cuantum
euro/UVM

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.
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Ajutor
excepțional
euro lei

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 și
mă oblig :
1. Sa respect condițiile de acordare prevazute la art.5 alin.(2) din hotărârea Guvernului nr.
/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. 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:..................
/……
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IV. Lista documentelor ataşate cererii de solicitare a ajutorului excepțional
DA NU NU E CAZUL Control
vizual

Nr. Crt. Documente ataşate cererii de ajutor:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Copie CUI / CIF, după caz
Copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului /
reprezentantului legal/împuternicitului
Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e (pentru fiecare
exploatație/stație de incubație), după caz.
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.
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
Copie a documentului oficial emis de către ANZ prin Oficiile
județene de zootehnie/ Direcțiile județene sanitare veterinare și
pentru siguranța alimentelor, care atestă capacitatea stației de
incubație, respectiv pui de găină eclozionați sau pui de curcă
eclozionați, pe serie.
document coordonate bancare/trezorerie
Semnătură beneficiar...................................................Data.....................
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Anexa nr.2 a)

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

Nr.cr
t.

Denumi
re
benefici
ar

0

1

........

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.
si
data
cere
re
2

ID
fermi
er

CU
I

Cod
expl
oatat
ie

Categ
oria

Capacit
ate
producti
e - cap

Echiv
alent
UVM

Cuantum
euro/UV
M

3

4

5

6

7

8

9

Total beneficiar

Total
general

Val
ajutor
excepț
calculat
-euro
10=8*9

Valoare
maxima
euro per
beneficiar

Valoare
ajutor
excepț
(euro)

Valoare
ajutor
excepț
(lei)

11

13=12*4,9
489
X
X

Porc
gras

X

12=1110
X

Anim
ale de
repro
ducti
e(scr
ofițe
mont
ate și
scroa
fe)

X

X

Porc
gras
Anim
ale de
repro
ducti
e(scr
ofițe
mont
ate și
scroa
fe)

X

X

150.000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

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.
crt.

Denum
ire
benefic
iar

Nr. și
dată
cerere

ID
ferm
ier

CUI

Co
d
exp
loat
atie

Categoria

Capa
citat
e
prod
ucție

Echiv
alent
UVM

Cuantu
m
Euro
/UVM

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pui carne

.........

Total beneficiar

Valo
are
ajuto
r
exce
pțion
al
calc
ulat
(eur
o)
10=
8*9

Valoare
maximă
euro per
beneficia
r

Valoare
ajutor
excepțio
nal
(lei)

Valoare
ajutor
excepțional
(euro)

11

12= 1110

13=
12*4,9489

X

X

X

Pui curcă

X

X

X

Găini
ouătoare
Găini
reproducți
e rase
grele
Tineret de
înlocuire
Tineret de
reproducți
e
Pui
eclozionaț
i găină
Pui
eclozionaț
i curcă

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pui carne

X
X
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X
X

100.000
X

TOTA
L
GENE
RAL

X

X

X

X

Pui curcă
Găini
ouătoare
Găini
reproducți
e rase
grele
Tineret de
înlocuire
Tineret de
reproducți
e
Pui
eclozionaț
i găină
Pui
eclozionaț
i curcă
Pui carne

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pui curcă

X

X

X

X

X

X

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

Verificat,

Întocmit
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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.crt.

Judet

Nr.
beneficiari

Capacitate

Capacitate
(echivalent
UVM)

Porc gras

...........

Animale de
reproductie
(scrofițe
montate și
scroafe)
Total

Porc gras
Animale de
reproductie
(scrofițe
montate și
scroafe)
Director General,
.................................
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Ajutor
excepțional (lei)

Ajutor
excepțional
(euro)

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

Total

Nr.
beneficiari

Categoria

Pui carne
Pui curcă
Găini ouătoare
Gaini reproductie
rase grele
Tineret de
înlocuire
Tineret de
reproducție
Pui eclozionați
găină
Pui eclozionați
curcă
.............
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
........................................
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Capacitate
(echivalent
UVM)

Ajutor
excepțion
al (lei)

Ajutor
excepțio
nal
(euro)

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
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Se aprobă,
Ordonator principal de credite
……………………………………………
Nr. crt.

Judeţul

(0)
1.
2.
3.
.....
TOTAL*):

(1)

Suma solicitată
(lei)
(2)

*) 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)
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NOTA DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din
sectoarele suin și avicol
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
2.1. Sursa proiectului de act normativ: Regulamentul delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie
2022, de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole la
inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2.2. Descrierea situaţiei actuale
Invadarea Ucrainei de către Rusia în luna februarie 2022 are un impact deosebit de grav asupra sectoarelor
suin și avicol care s-au confruntat și încă se confruntă cu o criză economico – financiară cauzată în special
de creșterile semnificative ale prețurilor la energia electrică, gaze naturale și furaje, în exploatațiile
comerciale.
Situația actuală determinată de creșterea prețului pe piață la energia electrică cu aproximativ 20 %, la gaze
naturale cu aproximativ 25 – 30 % și la furaje cu aproximativ 25 – 35 %, are un impact important implicit în
creșterea costurilor de producție și în creșterea prețurilor medii de vânzare a cărnii de porc, a cărnii de
pasăre și ouălor situație ce face ca sectoarela suin și avicol să fie extrem de afectate din punct de vedere
financiar având în vedere că, cele două inputuri, respectiv, energia electrică și gazele naturale sunt
considerate a fi foarte importante pentru a susține buna funcționare a fermelor de creștere și reproducție a
suinelor, precum și a fermelor de reproducție, incubație și creștere a păsărilor, atât pe timp de iarnă prin
încălzirea adăposturilor, cât și în timpul verii, prin ventilarea halelor.
Totodată, majorările semnificative de prețuri pentru cele două inputuri au pus și pun în pericol producția
zootehnică, fermierii neputând compensa prin creșterea prețului de vânzare a cărnii de porc, cărnii de pasăre
și a ouălor majorarea costurilor de producție, astfel, fiind în imposibilitatea de a-și mai continua activitatea.
În ceea ce privește sectorul suin, în luna mai a anului 2022 prețul mediu la carnea de porc a fost de 174,18
euro/100 kg carcasă în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021, când prețul mediu la carnea de porc a
fost de 142,02 euro/100 kg, înregistrându-se o creștere semnificativă de aproximativ 23 %.
În ceea ce privește sectorul avicol, în luna mai a anului 2022 prețul mediu la carnea de pasăre a fost de
204,32 euro/100 kg carcasă în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021, când prețul mediu la carnea de
pasăre a fost de 145,73 euro/100 kg, înregistrându-se o creștere semnificativă de aproximativ 40 %.
De asemenea, în luna mai a anului 2022 prețul mediu la ouă consum a fost de 135,56 euro/100 kg, în
comparație cu aceeași perioadă a anului 2021, când prețul mediu la ouă consum a fost de 97,97 euro/100 kg,
înregistrându-se o creștere semnificativă de aproximativ 39 %.
Față de situația actuală în care invadarea Ucrainei de către Rusia începând cu 24 februarie 2022 are un
impact negativ puternic asupra fermierilor din Uniunea Europeană, pentru a reacționa eficient s-a adoptat o
măsură de acordare a unor ajutoare fermierilor din sectoarele afectate, stabilită prin dispozițiile
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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.
În condițiile date, criza generată de războiul din Ucraina va avea probabile consecințe viitoare grave asupra
aprovizionării cu produse agricole, inclusiv carne de porc, carne de pasăre și a ouă conducând la reduceri
de flux comercial prin blocarea exporturilor în statele implicate în conflict, măriri semnificative de prețuri,
care se adaugă la prețurile deja în creștere, cu impact și asupra producătorilor agricoli autohtoni.
Din aceste considerente, este necesar să se adopte măsuri de instituire a unor scheme de acordare a unor
ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol, pentru
resurse financiare angajate începând cu data de 24 februarie 2022.
Ajutorul excepțional în domeniul zootehnic și vegetal a fost notificat la Comisia Europeană prin Notificarea
nr.872/30.06.2022.
2.3. Schimbări preconizate
Scopul prezentei măsuri îl reprezintă acordarea unor ajutoare excepționale de adaptare pe baza unor scheme
de susținere financiară, producătorilor agricoli, crescători de animale, din sectoarele suin și avicol, în
vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor
metode de producție favorabile mediului și climei, pentru susținerea activității de creștere a animalelor în
anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze
naturale.
Beneficiarii din sectorul zootehnic sunt crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, și/sau
persoane juridice, care dețin exploataţii comerciale autorizate sanitar veterinar.
Ajutoarele excepționale se acordă beneficiarilor care dețin exploatații comerciale cu cod ANSVSA,
autorizate sanitar – verterinar, și care desfășoară activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducție a
suinelor ori 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.
Ajutoarele de adaptare excepționale se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent
UVM, în funcție de categoriile de suine sau păsări.
Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 150.000 euro în sectorul
suine, respectiv 100.000 euro în sectorul avicol.
Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producție
deținută este de:
a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producție scroafe și/sau scrofițe montate;
b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.
Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de
producție deținută este de:
a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție,
găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire;
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b) 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.
Potrivit datelor operative, măsurile propuse au în vedere un număr de circa 250 beneficiari în sectorul suin
cu aproximativ 553.988 UVM capacitate de producție și circa 310 beneficiari în sectorul avicol cu
aproximativ 2.243.643 UVM capacitate de producție.
Regulamentul delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022, de acordare a unor ajutoare
excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole prevede că cheltuielile alocate României în
legătură cu plățile menționate de prezentele scheme sunt eligibile pentru ajutoare din partea Uniunii
Europene doar dacă acele plăți se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.
Se impune adoptarea prezentului act normativ, astfel încat pe baza bugetului total alocat, Uniunea
Europeană să poată asigura finanțarea cheltuielilor suportate în limita cuantumului prevăzut pentru
România și efectuate până la data de eligibilitate prevăzută prin Regulamentul delegat (UE) 2022/467.
2.4. Alte informaţii*)
Nu este cazul
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic
3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului
normativ
Beneficiile estimate prin intrarea în vigoare și aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiect de act
normativ au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor negative probabile și posibile generate de
actuala situație, precum:
- menținerea sau chiar creșterea gradului de îndatorare a fermierilor vizați de prezenta schemă de sprijin,
față de furnizorii de furaje, energie electrică și gaze naturale, cu posibil potențial de decapiatlizare și
dependență economică în piață;
- creșterea semnificativă a cheltuielilor de producție pentru producătorii agricoli care au achiziționat sau
achiziționează furaje, energie electrică și gaze naturale cu prețuri crescute;
- scumpiri ale produselor agricole, și implicit creșteri prognozate ale prețurilor, cu efecte de perturbare a
prețurilor la produsele procesate de industria alimentară, oferite consumatorilor finali;
- impact negativ economic și social datorită creșterilor de prețuri pentru produsele destinate atât
consumului uman, cât și a celor utilizate în industria alimentară, cu risc previzibil privind o criză a
prețurilor produselor și asigurarea securității alimentare;
- dezechilibre în funcționarea pieței, dificultăți majore de acces al fermierilor la factorii de producție
reprezentați de resursele materiale necesar a fi utilizate;
- menținerea vulnerabilității și expunerii față de evoluțiile nefavorabile ale piețelor agricole pentru un
sector important de fermieri din structura și realitățile agriculturii autohtone, care produc pentru piață și
pentru consum propriu produse de calitate.
3.2. Impactul social
Nu este cazul
3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
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Nu este cazul.
3.4. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici
Nu este cazul.
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Ajutoarele de stat din agricultură sunt excluse de la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
20/2015, cu modificările ulterioare.
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri
Aplicarea prevederilor prezentului proiect de act normativ stabilește un sistem de siguranță și
predictibilitate privind cheltuielile angajate începând cu data de 24 februarie 2022 și obligațiile de plată
ale producătorilor agricoli beneficiari ai schemei, către furnizorii de furaje, energie electrică și gaze
naturale.
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător
Nu este cazul.
3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării
Nu este cazul.
3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile
Nu este cazul.
3.9. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri
- în mii lei (RON) Anul
Media pe
Indicatori
Următorii patru ani
curent
cinci ani
1
2
3
4
5
6
7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
1.
buget
de
stat,
din
acesta: 1.
impozit
pe
profit
2. impozit pe venit
1.
bugete
locale 1. impozit pe profit
1.
bugetul
asigurărilor
sociale
de
stat: 1. contribuţii de asigurări
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d)
alte
tipuri
de
venituri (Se va menţiona natura acestora.)
4.2.
Modificări
ale
cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
1.
buget
de
stat,
din
acesta: 1.
cheltuieli
de
personal
2. bunuri şi servicii
1.
bugete
locale: 1.
cheltuieli
de
personal
2. bunuri şi servicii
1.
bugetul
asigurărilor
sociale
de
stat: 1.
cheltuieli
de
personal
2. bunuri şi servicii
d)
alte
tipuri
de
cheltuieli (Se va menţiona natura acestora.)
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat
b) bugete locale
4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
1. fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;
2. declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi
priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de
cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
4.8. Alte informaţii
Resursele financiare necesare implementării schemei de ajutor excepțional în sectorul zootehnic sunt de
129.166,292 mii lei, echivalentul sumei de 26.100 mii euro, care se asigură astfel:
a) 63.075,336 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,324 mii euro, finanțare externă nerambursabilă
conforma 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 schemei de ajutor excepțional în sectorul zootehnic este repartizată astfel:
a) 71.759,050 mii lei, echivalentul sumei de14.500 mii euro, pentru sectorul suine;
b) 57.407,240 mii lei, echivalentul sumei de11.600 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.
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Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
Nu este cazul
5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
Nu este cazul.
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun
sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)
Prezenta schemă 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.
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
Nu este cazul.
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE
Nu este cazul.
5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul.
5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate
Nu este cazul.
5.6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative
Nu este cazul.
6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ se supune dezbaterii în Comisia pentru Dialog Social din Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Proiectul de act normativ se transmite pentru consultare structurilor
asociative parteneriale din sectorul agricol.
6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale
Nu este cazul.
6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin
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acte normative
Nu este cazul
6.5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social.
6.6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ
Sunt respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată.
Acţiunea de informare s-a realizat prin afişarea proiectului pe site-ul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, la data de...........................
7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ
8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ se implementează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
8.2. Alte informaţii
Nu este cazul.

În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare
excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol, pe care
îl supunem spre adoptare.
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MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PETRE DAEA

Avizăm :

VICEPRIM – MINISTRU,
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SORIN MIHAI GRINDEANU

MINISTRUL FINANȚELOR,

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,

ADRIAN CÂCIU

BOGDAN AURESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI,
MARIAN - CĂTĂLIN PREDOIU
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