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 Către, 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

Vă înaintăm alăturat raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și 
avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, transmis spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență,  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice cu adresa nr. PLx.  260 din 11 mai 2022.  
           În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Florin-Ionuț BARBU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 

București, 14.11.2022 
Nr. 4c-5/676 

          
    

  RAPORT    
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19 
(PLx. 260/2022) 

 
                    În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și 
avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, transmis cu 
adresa nr. PLx. 260/2022 din 11 mai 2022 și înregistrat cu nr.  4c-5/286/13.05.2022. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege,  în 
şedinţa din 09 mai 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ cu avizul nr. 438/19.04.2022, a avizat favorabil proiectul 
de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu avizul nr. 4c-
7/537/13.09.2022, a avizat favorabil  proiectul de lege. 

Comisia pentru industrii și servicii cu avizul nr. 4c-3/332/14.09.2022 , a avizat 
favorabil  proiectul de lege. 

Proiectul de lege are  ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de 
ajutor de stat, în vederea compensării pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19. 
Proiectul vizează speciile, beneficiarii, criteriile de eligibilitate, documentele justificative, 
durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum şi regulile procedurale pentru 
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implementarea schemei de ajutor de stat. 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menționat în şedinţa din 8 noiembrie 
2022. 

La şedinţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  
domnul Dragoș Costin Telehuz - secretar de stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 
                    În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2022 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității 
crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID-19, în forma adoptată de Guvern. 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Florin-Ionuț BARBU 

SECRETAR, 
Constantin BÎRCĂ  

  
 
 
 
Șef serviciu Anton Păștinaru 
 

 
 
 
 

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 

  
Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 51/2022 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  LEGE 
pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 51/2022 
privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectoarele 
bovine, suine și avicol în contextul 
crizei economice generate de pandemia 
de COVID-19 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 51 din 21 aprilie 
2022 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru susținerea activității 
crescătorilor din sectoarele bovine, suine 
și avicol în contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID-19, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.393 din 21 aprilie 
2022, cu următoarele modificări și 
completări: 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 51 din 21 
aprilie 2022 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectoarele bovine, suine și avicol în 
contextul crizei economice generate de 
pandemia de COVID-19, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.393 din 21 aprilie 2022. 

 

3. Titlul ordonanței : 
Ordonanța de urgență nr. 51/2022 
privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru susținerea 

 Nemodificat  
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activității crescătorilor din 
sectoarele bovine, suine și avicol 
în contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID-
19 

4. Art. 1. — (1) Prezenta ordonanță 
de urgență instituie schema de 
ajutor de stat cu caracter temporar 
pentru susținerea activității 
crescătorilor din sectoarele bovine, 
suine și avicol, în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
de COVID-19, denumită în 
continuare schemă, în scopul 
compensării pierderilor cauzate de 
pandemie. 
(2) Ajutoarele de stat acordate în 
baza schemei sunt compatibile cu 
piața comună în conformitate cu 
prevederile pct. 3.1 din 
Comunicarea CE — Cadru 
temporar pentru măsuri de ajutor 
de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de 
COVID-19 [C (2020) 1.863], 
modificată prin Comunicările 
Comisiei Europene C(2020) 2.215 
din 3 aprilie 2020, C(2020) 3.156 
din 8 mai 2020, C(2020) 4.509 din 
29 iunie 2020, C(2020) 7.127 din 

 Nemodificat  
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13 octombrie 2020, C(2021) 564 
din 28 ianuarie 2021 și C(2021) 
8.442 din 18 noiembrie 2021, 
denumită în continuare 
Comunicarea CE. 
(3) Schema de ajutor de stat se 
notifică la Comisia Europeană în 
temeiul art. 108 alin. (3) din 
Tratatul privind Funcționarea 
Uniunii Europene. 
(4) Schema se aplică până la data 
de 30 iunie 2022, pe întreg 
teritoriul României. 

5. Art. 2. — În sensul prezentei 
ordonanțe de urgență, termenii și 
expresiile de mai jos au 
următoarele semnificații: 
a) schemă de ajutoare — orice act 
pe baza căruia, fără să mai fie 
nevoie de măsuri de punere în 
aplicare suplimentare, pot fi 
acordate ajutoare individuale 
întreprinderilor, precum și orice 
act pe baza căruia pot fi acordate 
ajutoare care nu sunt legate de un 
proiect specific uneia sau mai 
multor întreprinderi; 
b) întreprindere — orice entitate 
care desfășoară o activitate 
economică, indiferent de forma sa 

 Nemodificat  
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juridică, potrivit art. 1 din anexa I 
la Regulamentul (UE) nr. 
702/2014 al Comisiei din 25 iunie 
2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare în sectoarele 
agricol și forestier și în zonele 
rurale ca fiind compatibile cu piața 
internă, în aplicarea art. 107 și 108 
din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, cu modificările 
și completările ulterioare; 
c) bovine — animale din speciile 
taurine și bubaline; 
d) Registrul național al 
exploatațiilor — astfel cum este 
definit la art. 1 pct. 15 din Norma 
sanitară veterinară pentru 
implementarea procesului de 
identificare și înregistrare a 
suinelor, ovinelor, caprinelor și 
bovinelor, aprobată prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, 
cu modificările și completările 
ulterioare, denumit în continuare 
RNE; 
e) exploatația în sectorul zootehnic 
— orice incintă împrejmuită cu 
unul sau mai multe adăposturi, 
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orice construcție sau, în cazul unei 
ferme în aer liber, orice loc în care 
sunt ținute, deținute, îngrijite, 
tăiate sau manipulate animale, cu 
cod ANSVSA, în conformitate cu 
Ordinul președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor nr. 
40/2010 privind aprobarea Normei 
sanitare veterinare pentru 
implementarea procesului de 
identificare și înregistrare a 
suinelor, ovinelor, caprinelor și 
bovinelor, cu modificările și 
completările ulterioare. 
f) sistem național de identificare și 
înregistrare a animalelor, denumit 
în continuare SNIIA — totalitatea 
aplicațiilor, dispozitivelor, 
documentelor și procedurilor 
utilizate pentru identificarea și 
înregistrarea animalelor, conform 
Ordinului președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor nr. 
40/2010, cu modificările și 
completările ulterioare. 

6. Art. 3. — Schema de ajutor de stat 
prevăzută la art. 1 alin. (1) se 
acordă: 

 Nemodificat  
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a)în sectorul bovine, crescătorilor 
persoane fizice, persoane juridice, 
întreprinderi individuale sau 
familiale, persoane fizice 
autorizate, care, în anul 2022, 
desfășoară activitate de creștere a 
bovinelor; 
b)în sectorul suine, crescătorilor 
persoane juridice, precum și 
întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale sau 
persoane fizice autorizate, după 
caz, care, în anul 2021, au 
desfășurat activitate de îngrășare 
și/sau reproducție a suinelor în 
exploatații autorizate sanitar-
veterinar; 
c)în sectorul avicol, crescătorilor 
de păsări întreprinderi individuale 
și familiale, persoane fizice 
autorizate, după caz, precum și 
persoane juridice care, în anul 
2021, au desfășurat activitate de 
reproducție tineret și adulte și/sau 
de incubație și/sau de creștere a 
păsărilor pentru carne sau de 
creștere a tineretului de înlocuire și 
a găinilor adulte pentru ouă 
consum în exploatații autorizate 
sanitar-veterinar. 
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7. Art. 4. — Pentru acordarea 
ajutorului de stat prevăzut la art. 1 
alin. (1), beneficiarii prevăzuți la 
art. 3 trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii de eligibilitate: 
a) să fie înregistrați în registrul 
unic de identificare, denumit în 
continuare RUI, și să dețină cod 
unic de înregistrare atribuit de 
către Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură, denumită în 
continuare APIA; 
b) să nu se afle în reorganizare, 
lichidare sau faliment la data de 31 
decembrie 2019, conform 
evidențelor Oficiului Național al 
Registrului Comerțului (ONRC), 
sau în cazul persoanei fizice nu a 
fost emisă o decizie definitivă a 
instanțelor judecătorești de 
constatare a falimentului până la 
data de 31 decembrie 2019; 
c) să dețină, la data depunerii 
cererii, bovine în exploatație cu 
cod atribuit de Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor, 
denumită în continuare ANSVSA, 
înregistrate în RNE, pentru 
categoria prevăzută la art. 3 lit. a); 

 Nemodificat  
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d) să dețină, la data depunerii 
cererii, exploatație autorizată 
sanitar-veterinar, pentru 
categoriile prevăzute la art. 3 lit. b) 
și c). 

8. Art. 5. — (1) Ajutorul de stat 
prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă 
beneficiarilor prevăzuți la art. 3 lit. 
a), în scopul compensării 
pierderilor cauzate de pandemie în 
semestrul I al anului 2022, pentru 
minimum 3 capete bovine cu 
vârsta de minimum 16 luni la data 
de 31 ianuarie 2022, la care se pot 
adăuga și bovine cu vârsta de 
minimum 7 luni la data de 31 
ianuarie 2022, în exploatație cu 
cod ANSVSA, înregistrate în 
RNE. 
(2) Ajutorul de stat prevăzut la art. 
1 alin. (1) se acordă beneficiarilor 
prevăzuți la art. 3 lit. b), astfel: 
a) pentru capacitatea de producție 
în condiții minime de bunăstare 
deținută în anul 2021, echivalent 
UVM, în funcție de categoriile de 
suine, respectiv suine la îngrășat 
și/sau scroafe și scrofițe montate, 
denumite în continuare animale de 
reproducție femele, cu scopul de a 

 Nemodificat  
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menține exploatația în bune 
condiții tehnologice; 
b) pentru efectivele de suine, 
echivalent UVM, respectiv 
efectivul mediu anual aferent 
anului 2021/efectivul mediu anual 
eligibil în măsura 14 — Bunăstarea 
animalelor — pachetul a) — Plăți 
în favoarea bunăstării porcinelor în 
anul 2021 pentru categoria de 
animale de reproducție femele 
și/sau efectivul livrat în anul 
2021/efectivul eligibil în măsura 
14 — Bunăstarea animalelor — 
pachetul a) — Plăți în favoarea 
bunăstării porcinelor în anul 2021 
pentru categoria de suine la 
îngrășat. (3) Ajutorul de stat 
prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă 
beneficiarilor prevăzuți la art. 3 lit. 
c), astfel: 
a) pentru efectivele de păsări, 
echivalent UVM, respectiv 
efectivul mediu anual de găini rase 
grele/găini ouătoare aferent anului 
2021/efectivul mediu anual de 
găini rase grele/găini ouătoare 
eligibil în măsura 14 — Bunăstarea 
animalelor — pachetul b) — Plăți 
în favoarea bunăstării păsărilor în 
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anul 2021 și/sau efectivul de pui de 
carne cu vârsta peste 35 de zile 
și/sau pui de curcă cu vârsta peste 
71 de zile, livrați în 2021/efectivul 
eligibil în măsura 14 — Bunăstarea 
animalelor — pachetul b) — Plăți 
în favoarea bunăstării păsărilor în 
anul 2021 și/sau efectivul mediu 
anual de tineret de reproducție 
aferent anului 2021 și/sau efectivul 
mediu anual de tineret de înlocuire 
pentru găini ouătoare aferent 
anului 2021; pentru beneficiarii 
care dețin atât efective de tineret, 
cât și adulte, pentru acordarea 
ajutorului de stat se calculează 
efectivul mediu anual al celor două 
categorii cumulate; 
b) pentru capacitatea de producție 
deținută în anul 2021, echivalent 
UVM, aferentă unei serii de pui 
eclozionați. 

9. Art. 6. — Transformarea 
efectivelor de suine/păsări în UVM 
se realizează potrivit coeficienților 
de conversie stabiliți în anexa nr. 1 
la Regulamentul (UE) 2018/1.091 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iulie 2018 
privind statisticile integrate 

 Nemodificat  
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referitoare la ferme și de abrogare 
a Regulamentelor (CE) nr. 
1.166/2008 și (UE) nr. 1.337/2011, 
respectiv: 
a) pentru schema prevăzută la art. 
5 alin. (2): 0,3 UVM pentru porc 
gras, 0,5 UVM pentru animale de 
reproducție — scroafe și scrofițe; 
b) pentru schema prevăzută la art. 
5 alin. (3): 0,007 UVM pentru pui 
de carne și pui eclozionați, 0,03 
UVM pentru pui de curcă, 
respectiv 0,014 UVM pentru 
tineret de înlocuire și găini 
ouătoare, tineret de reproducție și 
găini rase grele. 

10.  
 
 
Art. 7. — (1) Pentru beneficiarii 
prevăzuți la art. 3 lit. a), valoarea 
ajutorului de stat se calculează pe 
baza cuantumului stabilit potrivit 
prevederilor alin. (5), pentru 
fiecare beneficiar, în funcție de 
numărul de capete de bovine 
eligibile în condițiile art. 5 alin. 
(1), până la concurența plafonului 
prevăzut la alin. (4). (2) Pentru 
beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. 

1.La articolul 7, alineatul (7) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină 
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b), valoarea ajutorului de stat se 
calculează pentru fiecare 
beneficiar, în funcție de efectivul 
de suine și de capacitatea de 
producție în condiții minime de 
bunăstare deținută în anul 2021, 
echivalent UVM, până la 
concurența plafonului prevăzut la 
alin. (4). 
(3) Pentru beneficiarii prevăzuți la 
art. 3 lit. c), valoarea ajutorului de 
stat se calculează pentru fiecare 
beneficiar, în funcție de efectivul 
de păsări și de capacitatea de 
producție deținută în anul 2021, 
echivalent UVM, aferentă unei 
serii de pui eclozionați, până la 
concurența plafonului prevăzut la 
alin. (4). 
(4) Valoarea totală a ajutorului ce 
poate fi acordată pentru fiecare 
întreprindere, așa cum este definită 
la art. 2 lit. b), care își desfășoară 
activitatea în domeniul producției 
primare de produse agricole nu 
depășește echivalentul în lei a 
290.000 eu (5) Valoarea totală 
maximă a schemei de ajutor de stat 
este de 453.899 mii lei, se asigură 
de la bugetul de stat, în limita 
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prevederilor bugetare aprobate 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pe anul 2022 și 
este repartizată astfel: 
a) 170.250 mii lei pentru sectorul 
bovine; 
b) 167.649 mii lei pentru sectorul 
suine; 
c) 116.000 mii lei pentru sectorul 
avicol. 
(6) În sectorul bovine, cuantumul 
pe cap de animal se calculează prin 
raportarea plafonului prevăzut la 
alin. (5) lit. a) la efectivul total de 
bovine eligibile. 
(7) Cuantumul ajutorului de stat în 
sectorul suin: 
a) pentru capacitatea de producție 
în condiții minime de bunăstare, 
echivalent UVM, este de 10 
euro/UVM, echivalent în lei; 
 
 
 
b) pentru efectivele de suine, 
echivalent UVM, se calculează 
astfel: 
   (i) din plafonul prevăzut la alin. 
(5) lit. b) se scade valoarea totală 
aferentă capacității de producție în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(7) Cuantumul ajutorului de stat în 
sectorul suin: 
a) pentru capacitatea de producție în 
condiții minime de bunăstare, echivalent 
UVM, este de 20 euro/UVM pentru 
categoria de porc gras și de 80 de 
euro/UVM pentru categoria de 
animale de reproducție, echivalent în 
lei; 
b) pentru efectivele de suine, cuantumul 
este de 50 euro/UVM, și se calculează 
astfel: 
   (i) din plafonul prevăzut la alin. (5) lit. 
b) se scade valoarea totală aferentă 
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condiții minime de bunăstare, 
echivalent UVM; 
 
   (ii) suma rezultată din calculul 
prevăzut la pct. (i) se împarte la 
efectivul total de suine eligibile, 
echivalent UVM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) În sectorul avicol, cuantumul 
pe UVM se calculează prin 

capacității de producție în condiții 
minime de bunăstare, echivalent UVM; 
    
(ii) suma rezultată din calculul prevăzut 
la pct. (i) se utilizează pentru stabilirea 
valorii ajutorului aferent efectivului 
livrat/mediu eligibil și se 
stabilește/calculează prin reducerea 
efectivului eligibil până la limita 
maximă a plafonului prevăzut la art.7 
alin.(4), dar nu mai mult decât 
efectivul eligibil din Măsura 14, pentru 
fermierii care au accesat în anul 2021 
această măsură.” 
 
 
2.La articolul 7, după alineatul (7) se 
introduce un nou alineat, alin.(71), cu 
următorul cuprins: 
„(71)Pentru cererile depuse până la data 
prezentei modificări, APIA va calcula 
valoarea ajutorului de stat din anexa nr. 2 
pct.I lit.a) și se va acorda ajutorul pentru 
capacitate de producție în condiții 
minime de bunăstare, echivalent UVM, 
folosind cuantumul ajutorului 
reglementat prin alin.(7) lit.a).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
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raportarea plafonului prevăzut la 
alin. (5) lit. c) la efectivul total de 
păsări eligibile, echivalent UVM, 
și la capacitatea totală de producție 
a stațiilor de incubație, echivalent 
UVM. 
(9) Ajutorul de stat prevăzut la art. 
1 alin. (1) se cumulează cu alte 
forme de sprijin acordate în 
conformitate cu secțiunea 3.1 din 
Comunicarea CE, inclusiv cu 
ajutoarele de stat aprobate prin 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 149/2020 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru susținerea activității 
crescătorilor din sectorul bovin în 
contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID-
19, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 19/2021, Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 150/2020 
privind aprobarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectorul 
suin în contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID-
19, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 20/2021, Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 151/2020 
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privind aprobarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectorul 
avicol în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
de COVID-19, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 21/2021, 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 205/2020 privind 
aprobarea Schemei de ajutor de 
stat pentru susținerea activității 
producătorilor din sectorul 
vitivinicol în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
de COVID-19, aprobată prin 
Legea nr. 122/2021, precum și prin 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 58/2021 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru susținerea activității 
crescătorilor din sectorul bovin, în 
anul 2021, în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
de COVID-19, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr. 34/2022, fără a depăși 
echivalentul în lei a 290.000 euro 
pentru același beneficiar. (10) 
Cursul de schimb valutar euro/lei 
pentru calcularea valorii totale 
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maxime/cuantumului este cel 
stabilit de Banca Națională a 
României, valabil la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență. 

11. Art. 8. — (1) Beneficiarii depun la 
centrele județene/locale ale APIA, 
respectiv al municipiului București 
câte o cerere pentru fiecare tip de 
ajutor de stat dintre cele prevăzute 
la art. 3, însoțită de copie de pe 
certificatul de înregistrare la 
Oficiul Național al Registrului 
Comerțului al beneficiarului, 
împuternicire și o copie a B.I./C.I. 
al/a reprezentantului 
legal/împuternicitului, precum și 
de documentul privind 
coordonatele bancare/trezorerie. 
(2) Modelele cererilor prevăzute la 
alin. (1) sunt cuprinse în anexele 
nr. 1—3. 
(3) În funcție de tipul de ajutor de 
stat solicitat, beneficiarii depun 
cererea de solicitare a ajutorului de 
stat la: 
a) centrele județene/locale ale 
APIA, respectiv al municipiului 
București pe raza căruia au sediul 
social sau își au domiciliul sau 
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unde au depus cererea unică de 
plată în anul 2021, în cazul art. 3 
lit. a); 
b) centrele județene ale APIA, 
respectiv al municipiului 
București, pe raza cărora își au 
sediul social sau unde au depus 
cererea de solicitare pentru măsura 
14 — Bunăstarea animalelor — 
pachetul a) — Plăți în favoarea 
bunăstării porcinelor, din cadrul 
PNDR 2014—2020, în anul 2021, 
în cazul art. 3 lit. b); 
c) centrele județene ale APIA, 
respectiv al municipiului 
București, pe raza cărora își au 
sediul social sau la centrul județean 
al APIA unde au depus cererea de 
solicitare pentru măsura 14 — 
Bunăstarea animalelor — pachetul 
b) — Păsări, din cadrul PNDR 
2014—2020, în anul 2021, în cazul 
art. 3 lit. c); 
(4) În cererea prevăzută la alin. (1) 
beneficiarii declară tipurile de 
ajutoare primite, așa cum sunt 
prevăzute la art. 7 alin. (9), urmând 
ca valoarea acestora să fie dedusă 
din plafonul prevăzut la art. 7 alin. 
(4). 
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(5) Cererile de solicitare a 
ajutorului de stat prevăzut la art. 5 
alin. (1) pentru beneficiarii 
prevăzuți la art. 3 lit. a) sunt 
însoțite de documentul emis de 
utilizatorii Sistemului național de 
identificare și înregistrare a 
animalelor — SNIIA, din care 
rezultă efectivul de bovine cu 
vârsta de minimum 16 luni și/sau 
efectivul de bovine cu vârsta de 
minimum 7 luni la data de 31 
ianuarie 2022, deținut în 
exploatația/exploatațiile cu cod 
atribuit de ANSVSA, 
înscrisă/înscrise în cerere. 
Documentul se va emite la 
solicitarea beneficiarului și va fi 
transmis în format electronic de 
către utilizatorii SNIIA către 
centrele locale/județene ale APIA. 
(6) Cererile pentru beneficiarii 
prevăzuți la art. 3 lit. b) sunt 
însoțite de un document emis de 
direcția județeană sanitarveterinară 
și pentru siguranța alimentelor, 
care atestă capacitatea de producție 
în condiții minime de bunăstare, 
calculată cu respectarea 
prevederilor Ordinului 
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președintelui Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor nr. 
202/2006 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare care stabilește 
standarde minime pentru protecția 
porcinelor, cu modificările și 
completările ulterioare, 
reprezentată de locurile de cazare 
și exprimată în UVM, aferente 
fiecărei categorii prevăzute la art. 5 
alin. (2) lit. a). 
(7) Pentru beneficiarii prevăzuți la 
art. 3 lit. b) și c) care au accesat 
măsura 14 — Bunăstarea 
animalelor — pachetul a) — Plăți 
în favoarea bunăstării porcinelor și 
pachetul b) — Plăți în favoarea 
bunăstării păsărilor, din cadrul 
Programului Național de 
Dezvoltare Rurală — PNDR 
2014—2020, APIA va prelua 
datele operate și verificate din 
sistemele informatice dezvoltate 
pentru gestionarea măsurilor 
menționate anterior, referitoare la 
beneficiarii acestora din anul 2021. 
Documentele depuse de beneficiari 
în cadrul măsurilor menționate 
anterior sunt valabile și pentru 
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acordarea prezentei scheme de 
ajutor de stat. Beneficiarii vor 
depune odată cu cererea și copii ale 
documentelor care au suferit 
modificări. 
(8) Cererile pentru beneficiarii 
prevăzuți la art. 3 lit. b) și c) care 
nu au accesat măsura 14 
Bunăstarea animalelor — pachetul 
a) — Plăți în favoarea bunăstării 
porcinelor și pachetul b) — Plăți în 
favoarea bunăstării păsărilor, din 
cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală — PNDR 
2014— 2020 se depun la centrele 
județene ale APIA, respectiv al 
municipiului București, pe raza 
cărora își au sediul social, însoțite 
de: 
a) mișcarea cumulată a efectivelor 
de suine pentru anul 2021, din care 
să rezulte efectivele de animale, 
echivalent UVM, astfel cum sunt 
prevăzute la art. 5 alin. (2), pentru 
care se solicită ajutor de stat; 
b) fișa urmăririi activității la păsări 
pentru anul 2021, din care să 
rezulte efectivele de păsări, 
echivalent UVM, astfel cum sunt 
prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), 

 
 
 
 
 
 
 

3.La articolul 8 alineatul (8), litera d) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se elimină 
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pentru care se solicită ajutor de 
stat; 
c) pentru activitatea de incubație, 
document oficial care să certifice 
capacitatea stației de incubație, 
respectiv pui eclozionați pe serie, 
astfel cum este prevăzut la art. 5 
alin. (3) lit. b); 
d) documente de transfer către 
abatorul propriu sau facturi și/sau 
avize de însoțire către terți, după 
caz. 
(9) Pentru beneficiarii prevăzuți la 
art. 3 lit. b) și c) care accesează 
ajutorul prevăzut la art. 5 alin. (2) 
lit. b) sau la art. 5 alin. (3) lit. a), 
cererile sunt însoțite de copii ale 
documentelor care atestă 
proprietatea asupra animalelor sau, 
în cazul în care beneficiarul nu este 
proprietarul animalelor, acordul 
proprietarului animalelor în 
vederea solicitării ajutorului, 
împreună cu documentele care 
dovedesc proprietatea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) documente de transfer către abatorul 
propriu sau facturi și/sau avize de însoțire 
către terți sau alte documente fiscale , 
după caz. 
 

12. Art. 9. — (1) Perioada de 
depunere a cererilor de solicitare a 
ajutorului de stat prevăzut la art. 1 
alin. (1) este de 20 de zile, 
începând cu ziua următoare intrării 

 Nemodificat  
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în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență. (2) Plata ajutorului de stat 
se efectuează până la data de 30 
iunie 2022. Nu se acordă plăți 
ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă 
se constată că acestea nu au putut 
fi efectuate dintr-o cauză 
imputabilă beneficiarului, 
respectiv nedeclararea unui cont 
valid la APIA.   

13. Art. 10. — (1) În termen de 20 de 
zile de la expirarea termenului de 
depunere a cererilor de solicitare a 
ajutorului de stat, centrele 
județene/locale ale APIA, 
respectiv al municipiului București 
efectuează controlul administrativ 
al tuturor solicitărilor, întocmesc și 
transmit la APIA structura centrală 
situația centralizatoare cu 
beneficiarii, efectivele de bovine 
eligibile, precum și efectivele de 
suine/păsări pe specii echivalent 
UVM, capacitățile de producție în 
condiții minime de bunăstare 
pentru suine deținute în anul 2021 
eligibile, echivalent UVM, precum 
și capacitățile de producție pentru 
stațiile de incubație deținute în 
anul 2021, echivalent UVM. 

 Nemodificat  
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(2) După centralizarea datelor din 
situațiile centralizatoare prevăzute 
la alin. (1), APIA structura centrală 
calculează cuantumul ajutorului de 
stat, în funcție de specie și 
categorie, potrivit art. 7 alin. (6)—
(8). 
(3) În termen de 10 zile de la 
stabilirea cuantumurilor, centrele 
județene/locale ale APIA, 
respectiv al municipiului București 
stabilesc și aprobă pentru fiecare 
beneficiar sumele cuvenite sub 
forma ajutorului de stat. 
(4) Suma cuvenită pentru prezenta 
schemă de ajutor de stat se 
calculează după cum urmează: 
a) se calculează echivalentul în lei 
al sumei de 290.000 euro la cursul 
stabilit conform art. 7 alin. (10); 
b) din valoarea rezultată la lit. a) se 
vor scădea sumele în lei acordate 
prin ajutoarele prevăzute la art. 7 
alin. (9), dacă este cazul; 
c) dacă sumele acordate prin 
ajutoarele prevăzute la art. 7 alin. 
(9) au atins deja plafonul de 
290.000 euro, pentru prezenta 
schemă de ajutor de stat nu se va 
acorda plata; 
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d) dacă suma cuvenită conform 
cererii de ajutor de stat este mai 
mică decât suma rămasă în urma 
deducerii calculate conform art. 8 
alin. (4), suma acordată va fi suma 
rezultată din aplicarea 
cuantumurilor pentru capacitățile 
de producție și efectivele de 
suine/păsări, echivalent UVM, 
precum și pentru efectivele de 
bovine eligibile din cerere; 
e) dacă suma cuvenită conform 
cererii de ajutor de stat este mai 
mare decât suma rămasă în urma 
deducerii calculate conform art. 8 
alin. (4), valoarea ajutorului de stat 
prevăzut la art. 7 alin. (1), (2) sau 
(3) va fi plafonată la suma 
calculată în urma deducerii. 
(5) După aprobarea pentru fiecare 
beneficiar a sumelor cuvenite, 
centrele județene/locale ale APIA, 
respectiv al municipiului București 
întocmesc și transmit la APIA 
structura centrală situațiile 
centralizatoare cu beneficiarii și 
sumele aprobate, ale căror modele 
sunt prevăzute în anexele nr. 4—6. 
(6) După primirea situațiilor 
centralizatoare prevăzute la alin. 
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(5), APIA structura centrală 
întocmește și transmite 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale situațiile 
centralizatoare ale beneficiarilor și 
sumelor aprobate, conform 
modelelor prevăzute în anexele nr. 
7—9. 
(7) În situația în care sumele 
depășesc prevederile bugetare 
aprobate cu această destinație, 
valoarea ajutorului de stat se 
reduce proporțional pentru toți 
beneficiarii. 

14. Art. 11. — În baza situației 
centralizatoare prevăzute la art. 10 
alin. (6) transmise de APIA 
structura centrală, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
întocmește și transmite 
Ministerului Finanțelor cererea de 
deschidere a creditelor bugetare, 
însoțită de situația centralizatoare a 
ajutorului de stat, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 10. 

 Nemodificat  

15. Art. 12. — (1) După aprobarea de 
către Ministerul Finanțelor a 
deschiderii creditelor bugetare, 
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale deschide și 

 Nemodificat  
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repartizează credite bugetare la 
structura centrală a APIA, care la 
rândul său repartizează credite 
bugetare centrelor județene APIA, 
respectiv al municipiului 
București, cu sumele cuvenite. 
(2) Centrele județene APIA, 
respectiv al municipiului București 
virează sumele cuvenite în 
conturile beneficiarilor, conform 
legislației în vigoare. 
(3) APIA structura centrală publică 
pe site-ul instituției informațiile 
relevante cuprinse în anexa III la 
Regulamentul (UE) nr. 702/2014, 
cu modificările și completările 
ulterioare. 

16. Art. 13. — (1) Toate documentele 
depuse în vederea solicitării 
ajutorului de stat acordat potrivit 
prezentei ordonanțe de urgență se 
păstrează la centrele 
județene/locale ale APIA, 
respectiv al municipiului București 
și APIA structura centrală, pe o 
perioadă de 10 ani fiscali de la data 
la care a fost acordat ajutorul de 
stat. 
(2) Toate documentele care atestă 
ajutorul de stat cuvenit se păstrează 
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de către beneficiarii ajutorului de 
stat pe o perioadă de 10 ani fiscali 
de la data încasării sumei cuvenite. 

17. Art. 14. — Beneficiarul are 
obligația să anunțe orice 
modificare privind datele din 
cerere la centrul județean al APIA, 
respectiv al municipiului București 
unde a depus cererea de solicitare, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
respectiva modificare. 
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18. Art. 15. — (1) În cazul 
nerespectării de către beneficiari a 
criteriilor de eligibilitate prevăzute 
la art. 4, aceștia sunt obligați la 
restituirea contravalorii ajutorului 
de stat, la care se adaugă dobânzi și 
penalități de întârziere calculate de 
la data încasării acestuia până la 
data recuperării integrale, potrivit 
prevederilor Legii nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
(2) Sumele reprezentând ajutor de 
stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), 
reprezintă creanțe bugetare, pentru 

 Nemodificat  
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recuperarea acestora aplicându-se 
în mod corespunzător dispozițiile 
Legii nr. 207/2015, cu modificările 
și completările ulterioare, și ale 
Legii nr. 500/2002, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Procesele-verbale de constatare a 
neregulilor și de stabilire a 
creanțelor bugetare întocmite de 
către centrele județene ale APIA, 
respectiv al municipiului 
București, prin care se 
individualizează sumele de 
recuperat exprimate în moneda 
națională, constituie titluri de 
creanță și cuprind elementele 
actului administrativ-fiscal 
prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
(3) Titlul de creanță constituie titlu 
executoriu la data împlinirii 
termenului de scadență prevăzut în 
cuprinsul acestuia, stabilit în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 207/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(4) Înainte de a se adresa instanței 
de contencios administrativ 
competente, persoana care se 
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consideră vătămată într-un drept al 
său sau într-un interes legitim 
printr-un act administrativ 
individual care i se adresează 
trebuie să solicite autorității 
publice emitente, în termen de 30 
de zile de la data comunicării 
actului, revocarea, în tot sau în 
parte, în condițiile și termenele 
prevăzute de Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
(5) Creanțele bugetare principale și 
accesorii se sting prin plată 
voluntară, compensare sau prin 
executare silită de către organele 
fiscale competente subordonate 
Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, conform 
prevederilor Legii nr. 207/2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
(6) Titlurile executorii, împreună 
cu dovada comunicării acestora 
către debitor, se transmit organelor 
fiscale competente subordonate 
Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, în vederea 
recuperării creanțelor bugetare, 
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conform dispozițiilor Legii nr. 
207/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(7) Cuantumul creanțelor bugetare 
accesorii, reprezentate de dobânzi 
și penalități de întârziere, se 
calculează de către centrele 
județene ale APIA, respectiv al 
municipiului București care au 
emis procesul-verbal de constatare 
a neregulilor și de stabilire a 
creanțelor bugetare. 
(8) Creanțele bugetare accesorii, 
reprezentate de dobânzi și 
penalități de întârziere, se 
individualizează prin procese-
verbale de constatare a 
accesoriilor, ce reprezintă titluri de 
creanță, prevederile alin. (2)—(5) 
aplicându-se în mod 
corespunzător. 
(9) În procedura insolvenței, 
înscrierea creanței bugetare la 
masa credală a debitorului se 
efectuează de către centrele 
județene ale APIA, respectiv al 
municipiului București. 
(10) Creanțele bugetare principale 
și accesorii se recuperează în 
conturile indicate în titlurile de 
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creanță și se constituie venit 
integral la bugetul de stat. 

19. Art. 16. — Începând cu data 
primirii deciziei Comisiei 
Europene privind aprobarea 
acordării ajutorului de stat, se 
stabilește eligibilitatea 
beneficiarului și se poate constitui 
obligația de plată a acestui ajutor 
de stat. 
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20. Art. 17. — În situația în care, 
anterior emiterii deciziei Comisiei 
Europene, Comisia Europeană 
solicită modificări privind prezenta 
schemă de ajutor de stat, 
prevederile prezentei ordonanțe de 
urgență se modifică în mod 
corespunzător. 
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21. Art. 18. — Textul prezentei 
scheme se publică integral pe site-
ul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, pe adresa 
www.madr.ro. 
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22. Art. 19. — Anexele nr. 1—10*) 
fac parte integrantă din prezenta 
ordonanță de urgență. 
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23. Art. 20. — Prezenta ordonanță de 
urgență intră în vigoare la o zi după 
data publicării acesteia în 
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Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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