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ABREVIERI 

 

A.N.S.V.S.A.  - Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor 

A.P.I.A.  - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

B.I. – Buletin de identitate 

C.I. – Carte de identitate 

C.I.F. – Codul de identificare fiscală 

CJ – Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  

C.N.P. - Codul numeric personal 

C.U.I. - Codul unic de înregistrare 

D.M.S. - Directia Măsuri Specifice 

D.S.V.S.A. - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

ID fermier – cod unic de identificare fermier înscris în R.U.I. 

ÎF – Întreprindere familială 

ÎI – Întreprindere individuală 

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

M.F.P. – Ministerul Finanţelor Publice 

H.G. – Hotărâre de Guvern  

PF – Persoană fizică 

P.F.A. – Persoana fizică autorizată 

R.U.I. - Registrul Unic de Identificare 

R.N.E. - Registrul National al Exploataţiilor 

S.N.I.I.A. - Sistemul Naţional privind Identificarea şi Înregistrarea Animalelor 

 

DEFINIŢII  

- agricultor - persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, 

care au statut juridic conferit de dreptul naţional sau un grup de membri, a căror 

exploataţie se găseşte pe teritoriul Comunităţii şi care exercită o activitate agricolă; 

- ajutoare de minimis  - ajutoare acordate producătorilor agricoli în conformitate cu 
art. 3 din Regulamentului (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 
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privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul 
producţiei de produse agricole 

- autoritatea competent ă - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis 

- bovin ă - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus 

bubalus, şi bizoni - bison bison; 

- exploata ţie - orice incintă împrejmuitã cu unul sau mai multe adăposturi, orice 

construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, 

îngrijite, tăiate sau manipulate animale, respectiv unitatea în care se realizează 

producţia de lapte, situată pe teritoriul României;  

- produc ători agricoli (beneficiari ) - crescători de animale care deţin până la 5 

capete vaci de lapte şi sunt organizaţi într-o formă asociativă constituită în cadrul 

unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, în scopul achiziţionării 

de tancuri de răcire a laptelui;  

- livrare  - orice livrare de lapte, cu excepţia oricărui alt produs lactat, de către un 

producător către un cumpărător, indiferent dacă transportul este asigurat de 

producător, de cumpărător, de întreprinderea care tratează sau prelucrează aceste 

produse sau de către un terţ; 

- paşaport  - document oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia 

bovină, inclusiv bubaline şi bizoni; 

- proprietar de animale  - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau 

persoanele juridice care au în proprietate animale; 

-sistemul cotei de lapte -  este gestionat şi administrat de către Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură – Direcţia Măsuri de Piaţă – Compartimentul 

Administrare Cotă Lapte; 

- Registrul Na ţional al Exploata ţiilor , denumit în continuare RNE - colecţia de date 

în format electronic, care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din 

România; 

- Registrul Unic de Identificare  (denumit în continuare RUI) - Registrul unic de 

identificare al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 
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- Direc ţia Sanitar-Veterinar ă şi pentru Siguran ţa Alimentelor  (denumită în 

continuare DSVSA) - serviciile publice descentralizate, subordonate tehnic şi 

administrativ Autorităţii Naţionale Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- Autoritatea Na ţional ă Sanitar ă Veterinar ă şi pentru Siguran ţa Alimentelor 

(denumită în continuare A.N.S.V.S.A.) - autoritatea naţională care reglementează, 

coordonează şi controlează implementarea sistemului privind identificarea şi înregistrarea 

animalelor în România; 

- Sistemul Na ţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (denumit în 

continuare SNIIA) - totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor 

utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor  ; 

 

LEGISLAŢIE COMUNITARĂ ŞI NAŢIONALĂ 

Legisla ţie comunitar ă 

Regulamantul (CE) nr.1535/2007 al comisiei din 20 decembrie 2007 privind 

aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul 

producţiei de produse agricole. 

 

Legisla ţie na ţional ă  

Hotarârea de Guvern nr.859/06.11.2013 pentru stabilirea modului 

deacordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a 

laptelui; 

Ordinul M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile 

publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare 

pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, 

caprinelor şi bovinelor; 

Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 28/2011 privind modificarea şi completarea Normei 

sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a 

suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.40/2010; 
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Ordinul A.N.S.V.S.A. nr.112/2010 privind modificarea şi completarea Normei 

sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a 

unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport 

din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea 

şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 

uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010; 

Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 

agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul M.A.D.R. nr. 1096/2013 privind aprobarea structurii organizatorice a 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

 

Capitolul I – Introducere 

I.1. Scopul şi obiectivele ghidului solicitantului 

Scopul ghidului  solicitantului este de a oferi informatii  cu privire la: 

- Schema de ajutor  pentru care poate solicita ajutor de minimis  

-  Beneficiarii ajutorului de minimis; 

Solicitantii ajutorului de minimis  

- Condiţiile de eligibilitate pe care să le îndeplinească în vederea obţinerii ajutorului 

de minimis; 

- Termenele de depunere ce trebuie respectate pentru obtinerea ajutorului de 

minimis. 

 

Obiectivele ghidului 

 Respectarea prevederilor legale, privind completarea, depunerea cererilor, 

respectarea obligaţiilor şi angajamentelor luate prin semnarea cererii initiale . 
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I.2.  Descrierea general ă 

Sectorul zootehnic are o pondere importantă în agricultura românească şi 

reprezintă una dintre activităţile de bază în sectorul rural. Acest sector necesită un 

important sprijin financiar pentru perioada următoare, în scopul asigurării produselor 

agricole de bază pentru populaţie.  

 

I.3.  Sursa de finantare 

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis se 

asigură din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această 

destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin legea bugetului de stat 

pe anul 2014 , la capitolul 83.01” Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare “, 

titlul 40.15 “ Sprijinirea producătorilor agricoli “.   

Valoarea sprijinului financiar acordat se exprima sub forma unei subventii , 

potrivit art.3 alin.(4) din” Regulamentul (CE)nr. 1535/2007 al comisiei din 20 

decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de 

minimis in sectorul productiei de produse agricole”. 

Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajuto r de minimis  care se 

acordă beneficiarilor, este de maximum 5.000 euro pentru fiecare form ă 

asociativ ă care a solicitat acest ajutor şi cuprinde costurile aferente 

achizi ţionării, instal ării tancului/tancurilor de r ăcire a laptelui cu o capacitate de 

maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritoria lă organizat ă la nivel de 

comun ă, instruirii necesare pentru utilizarea acestuia/ac estora, precum şi 

asigurarea service-ului pentru o perioad ă de 12 luni de la instalare  ( conform 

art.7 (1) din HG 859/2013). 

In cazul beneficiarilor care achizitioneaza tancuri de racire a laptelui cu o 

capacitate mai mica de 1000 litri, cuantumul sprijinului financiar, reprezentand ajutor 

de minimis, se coreleaza proportional cu capacitatea tancului de racire( conform art.7 

(2)din HG 859/2013). 

Sprijinul financiar se acorda beneficiarilor intr-o singura transa (conf.art.8 din 

HG 859/2013). 

 



Versiunea 1.0 

 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
Ghidul solicitantului -  privind acordarea ajutorului de        
minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a         

laptelui 
Cod:  DMS – GS Minimis  

Pagina: 9 /15 

 

 

 

 

 

Capitolul II.  Condi ţiile generale 

Producatorii agricoli care solicita ajutor de minimis in scopul achizitionarii de 

tancuri de racire a laptelui, pentru asigurarea livrarii laptelui materie prima spre 

procesare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

a) fac parte dintr-o singura forma asociativa constituita in cadrul unitatii 

administrativ – teritoriale organizate la nivel de comuna ; 

b) vacile da lapte ale membrilor din forma asociativa prevazuta la litera (a) 

sunt inregistrate in Registrul national al exploatatiilor; 

c) forma asociativa prevazuta la lit (a) nominalizeaza o persoana responsabila 

cu asigurarea bunei functionari a colectarii laptelui si efectuarii analizelor privin 

calitatea laptelui  

 

II.1.  Beneficiarii  

Producatorii agricoli crescători de animale care deţin până la 5 capete vaci de 

lapte şi sunt organizaţi în acest scop într-o singură formă asociativă pot achiziţiona 

tancuri noi de răcire a laptelui . 

Modelul „cererii initiale” este prev ăzut in Anexa nr.1.-cerere completata si 

depusa de reprezentantul legal al formei asociative constituie in vederea 

achiziţionarii  tancurilor  noi de răcire a laptelui . 

 

II.2.  Procedura de depunere a cererii ini ţiale   

 

� A). Unde se depune cererea initil ă ? 

Cererea ini ţială impreun ă cu documentele enumerate mai jos se depune 

la prim ăriile unit ăţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comun ă pe 

a căror raz ă sunt înregistrate sediile sociale ale formei asoci ative . 

 

� B). Termen de depunere :  20 noiembrie-30 decembrie  2013. 
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� C). Cererea ini ţială trebuie  înso ţită de urm ătoarele documente: 

a) copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul 

constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea tancului/tancurilor de răcire a laptelui 

pentru membrii săi; 

b) centralizator cu membrii formei asociative care să ateste numărul de vaci de lapte 

pe fiecare membru şi numărul total de vaci de lapte; 

c) copia BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative; 

d) hotărârea adunării generale a asociaţiei prin care se aprobă achiziţionarea 

tancului/tancurilor de răcire a laptelui şi prin care membrii se angajează că pe o 

perioadă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, menţin 

numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării ajutorului şi nu schimbă destinaţia 

utilizării tancului/tancurilor de răcire. 

Documentele prev ăzute la pct. a si c  sunt prezentate în original şi copie, 

în vederea certific ării de reprezentantul prim ăriei, prin înscrierea pe copie a 

sintagmei "conform cu originalul".  

 

� D). 1) In baza  cererii iniţiale  insoţită de documentele de mai sus   primăriile 

unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror rază 

sunt înregistrate sediile sociale ale formei /lor asocaitive eliberează un aviz 

prealabil ( Anexa 4).  

Cererile  iniţiale depuse incomplet sau după termenul limtă de depunere  sunt   

cereri inadmisibile . 

Cererile iniţiale sunt inregistrate de catre persoana responsabilă cu pimirea 

cerereilor initiale din cadrul primariei in registrul special de evidenta (Anexa 3) si 

elibereaza un” bon  de confirmare a depunerii” in care sunt inscrise  nr. de 

inregistrare , data si ora depunerii  , numele , prenumele si semntura persoanei care 

a primit , verificat si inregistrat cererea in registrul  special al primariei care este 

inmanat solicitantului . 

Dovada depunerii cererii initiale este” bonul  de confirmare a depunerii”. 

 2) După obţinerea avizului prealabil ( Anexa 4) , formele asociative depun la 

primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror 
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rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, în perioada 20 ianuarie-20 martie 

2014,  decontul justificativ (Anexa 5)  insotit de următoarele documente : 

a)document care atestă înscrierea vacilor de lapte ale membrilor formei asociative în 

Registrul naţional al exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional 

de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA; 

b)documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziţie de către 

aceasta a suprafeţei aferente instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum 

şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestuia/acestora, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. Toate facilităţile puse la dispoziţia asociaţiei de către 

primărie sunt valabile pentru toată perioada funcţionării investiţiei realizate; 

c)factura proforma, care cuprinde costurile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2), din care 

să reiasă valoarea de achiziţie a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul 

preţului de piaţă; 

d)document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia. 

ATENŢIE!!! 

Termenul limit ă de depunere a cererilor  initiale este  este 30 de cembrie  

2013 inclusiv . 

Termenul limita de depunere a deconturilor justific ative este  20 martie 

2014 inclusiv .  

 

II.3.  Obliga ţiile beneficiarilor  

Să men ţină numărul de vaci de lapte de ţinute la data acord ării sprijinului 

financiar şi să asigure încheierea de contracte de livrare a lapte lui pentru 

procesare, pe o perioad ă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul finan ciar a 

fost acordat. 

 
Atentie !!!!!!!!!!!! 

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus  beneficiarii schemei de minimis 

vor fi obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă 

penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor 

legale, 
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II.4. Obliga ţiile formelor asociative solicitante de ajutor de 

minimis  

• Să nominalizeze  o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a 

colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea laptelui.  

• Să se asigure că  membrii ei se angajează să menţină numărul de vaci de 

lapte deţinute la data acordării sprijinului financiar şi să asigure încheierea de 

contracte de livrare a laptelui pentru procesare, pe o perioadă de 2 ani, 

începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat 

• Sa  depuna la Centrul Judetean  APIA  in termen de 60 de zile de la 

achizitionarea tancului/tancurilor de racire a laptelui autorizatia sanitar veterinară 

de functionare a tancului/tancurilor de racire a laptelui. 

• Sa arhiveze si sa pastreze documentele care au stat la baza acordarii 

ajutorului de minimis . 

• Sa permita organelor de control  abilitate accesul la documentele care au stat 

la baza acordarii ajutorului de minimis . 

• In termen de 5 zile lucratoare  beneficiarul va anunta orice modificare a 

oricarei conditii care a stat la baza acordarii ajutorului de minimis la centrul 

judetean al APIA ,respectiv al municipiului Bucuresti . 

   

II.5.  OBLIGATIILE PRIMARIILOR 

1.Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună 

înregistrează cererile iniţiale, verifică documentele şi întocmesc Registrul special 

de evidenţă ( Anexa 3)  a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de 

ajutor de minimis, care se transmite  in copie cerificata cu originalul  la centrele 

judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data de 21 

aprilie 2014, împreună cu documentele emise de primărie ( copii ale dosarelor 

beneficiarilor de ajutor de minimis), inclusiv  documentele din care reiese punerea 

la dispoziţie de către aceasta, în condiţiile legii, a suprafeţei aferente instalării 

tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor specifice necesare 

funcţionării acestuia/acestora. 
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2.Pun la dispozitia formelor asociative suprafaţa  aferenta instalării 

tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor specifice necesare 

funcţionării acestuia/acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Toate 

facilităţile puse la dispoziţia asociaţiei de către primărie sunt valabile pentru toată 

perioada funcţionării investiţiei realizate. 

 

II.6.  OBLIGATIILE  APIA 

1. Elaborează formularistica necesară implementării sprijinului financiar prevăzut 

de schema de ajutor de minimis, procedurile detaliate de operare, de verificare a 

cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, precum şi procedura de control, care se 

aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură. 

2. Pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare 

acordării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.  

3. Publică pe site Lista solicitanţilor eligibili şi sumele acordate acestora în cadrul 

schemei de ajutor de minimis. 

4. Virează sumele autorizate în conturile solicitanţilor (formele 

asociative)sprijinului financiar, potrivit legislaţiei în vigoare. 

5. Evidenta sprijinului financiar acordat se păstrează la centrele judeţene ale 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe o perioadă de 10 ani fiscali 

de la data la care a fost acordat ajutorul evidenţa sprijinului financiar. 

 

II:7.  OBSERVAŢII 

Ajutoarele de minimis acordate în temeiul H.G.859/2013 nu pot fi cumulate cu 

alte ajutoare de minimis acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 562/2012  privind 

aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor 

meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra 

culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în 

sectorul vegetal şi a Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de 

minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul 

agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole" care se acordă în agricultură, în sectorul 
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vegetal, în cazul în care acest cumul de ajutoare depăşeşte suma maximă de 7.500 

euro/beneficiar/3 ani, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament. 

In vederea asigurarii faptului ca beneficiarii,( respectiv membrii formelor 

asociative constituite  pentru obtinerea ajutorului conform H.G.859/2013,) nu au 

beneficiat de alte ajutoare de minimis enumerate mai sus va prezenta odata cu 

cererea initiala si o adeverinta eliberata de DADR prin care sa se confirme faptul ca 

asociatia (care este beneficiarul subventiei) nu a beneficiat de alte ajutoare de 

minimis, conform prevederilor HG 859/2013. 

 Agentia de Plătii Interventie pentru Agricultură se asigură că sumele totale 

care se acordă beneficiarilor se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul 

în lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani. 

 Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul H.G.859/2013, prin 

înscrierea sau atestarea de către beneficiari şi solicitanţi a unor date ori situaţii 

nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, sau 

încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri. 

Sumele reprezentând ajutor necuvenit, se recuperează de la solicitanţii 

sprijinului financiar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin centrele judeţene ale Agenţiei 

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

permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către solicitanţii 

sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis. 
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