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          Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează potențialii beneficiari faptul că în perioada 
08-21 februarie 2021 se depun cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor” – pachetul a) plăți în 
favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014-2020. 

Cererea de plată va fi completată online, individual, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, iar după 
tipărire, verificare și semnare, se depune la Centrul judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe a 
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Motto: 
 
“Carpații sunt inima țării. 
Ca să ne iubim țara, 
trebuie să-i cunoaștem 
inima!” 
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Se depun cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor” 



cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului sau pe raza teritorială a judeţului unde este exploatația 
cu capacitatea de producţie cea mai mare. 

Cererile de plată pentru Măsura 14 “Plăţi în favoarea bunăstării animalelor” cuprind angajamentele şi 
informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA deţinute de un solicitant, indiferent pe raza cărui 
judeţ îşi desfăşoară activitatea solicitantul și se depun însoţite de: 

 Copie CUI/CIF, după caz; 
 Documente care atestă calitatea de fermier activ: documente privind înregistrarea la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului (ONRC) – cod CAEN/act de înființare/act constitutiv/statut din care reiese că are 
activitate agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN 0146 – Creșterea porcinelor, respectiv 
CAEN 0147 – Creșterea păsărilor) și/sau 0150- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu 
creșterea animalelor). În cazul în care, din documentele stipulate mai sus, nu reiese activitatea agricolă, 
trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de fermier activ: 

o Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat 
în anul anterior anului depunerii cererii de plată; 

o Formularul „Date informative” (cod 30) care cuprinde indicatorul „venituri din activităţi agricole”; 
o Formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20) care cuprinde indicatorul „venituri totale”. 

 Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului; 
 Copie autorizaţie sanitar-veterinară pentru fiecare exploataţie deţinută înscrisă în cererea de plată; 

Copia autorizaţiei sanitar-veterinare poate fi depusă de către beneficiar o dată cu primul decont/document 
justificativ pe care îl înregistrează la CJ APIA în anul respectiv de angajament. Dacă autorizația este 
eliberată după data depunerii cererii de plată, aceasta trebuie să fie în vigoare la data populării exploatației; 

 Graficul de livrare estimat anual; 
 Graficul de populare estimat anual; 
 Document coordonate bancare; 
 Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul; 
 Declarații și angajamente pentru bunăstare și specifice subpachetelor. 

În plus față de documentele mai sus menționate, se depun, în funcție de pachetul solicitat: 
 
Pentru pachetul a) porcine: 

 Copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa, 
suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe compartiment/boxă). Din suprafața totală 
respectivă se exclude suprafața spațiilor de hrănire și adăpare așezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spații 
nedestinate creșterii pentru toate categoriile de porcine; 

 Pe copia schiței fermierul va menționa instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise 
în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică (carte tehnică) a 
aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile; 

 Copii ale documentelor care fac dovada că beneficiarul are la dispoziție echipamente specializate de 
măsurare și control al calității aerului şi acestea sunt la dispoziţie în exploataţie în vederea monitorizării 
zilnice a pulberilor (prin prezentarea unui document de achiziție sau a unui contract de comodat sau a 
unui alt document); 

 Copia documentului care atestă funcționarea în parametrii tehnici a echipamentului specializat de 
măsurare și control al calității aerului. 

 
Pentru pachetul b) păsări: 

 Copia notificării către DSVSA referitoare la densitatea practicată; 
 Copia schiţei halelor pentru fiecare explotaţie cu autorizaţie sanitar-veterinară din care să reiasă adresa, 

suprafaţa spaţiilor de crestere utilă. Din suprafața totală, respectiv suprafaţa cuştilor/compartimentelor se  
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exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stâlpi, alte spații nedestinate 
creșterii pentru toate categoriile de păsări, inclusiv a cuibarelor în cazul găinilor ouătoare în sistem 
alternativ la sol, a cuibarelor pentru găinile de reproducție rase grele și spațiul aferent cocoșilor pentru 
categoria de găini de reproducție rase grele. Având în vedere că suprafața minimă obligatorie pe cap de 
găină ouătoare în sistem de creștere în cuști îmbunătățite, include și suprafața cuibarului (750 cmp/cap 
găină), la calcularea suprafeței necesare pentru respectarea condițiilor de bunăstare superioară, se măsoară 
suprafața totală a cuștii care include și suprafața cuibarului, rezultând astfel o suprafață de 825 cmp/cap 
pentru subpachetul de densitate 10%, respectiv 862 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 15%. Pe 
copia schiței halelor, fermierul va menționa aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în 
schițele depuse și toleranța acestuia, în conformitate cu fișa tehnică (carte tehnică) a aparatului/ 
instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile; 

 Copia documentului care atestă că aparatul de măsurare a noxelor, în vederea monitorizării zilnice, este 
la dispoziţie în exploataţie; 

 Copia documentului care atesată funcționarea în parametrii tehnici a aparatului de măsurat noxe. 
Sursa: www.apia.org.ro 
 
 
 
 
Proiectul de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 24/2021 prevede ca în gospodăriile 

țărănești să se crească maxim 5 porci, care să fie pentru îngrășare și destinați consumului familial. 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește dimensiunile și tipurile exploatațiilor de creștere a 

suinelor pe teritoriul României, astfel: 
 Exploatație noncomercială de suine – exploatație de subzistență de creștere a suinelor pentru consum 

familial, cu un efectiv de maximum 5 capete porci la îngrășat, înregistrată în Sistemul Național de 
Identificare și Înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A.) și care îndeplinește prevederile normelor sanitare 
veterinare, deținută de persoane fizice neînregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului; 

 Exploatație comercială de suine – exploatație de creștere a suinelor înregistrată în Sistemul Național de 
Identificare și Înregistrare a Animalelor, indiferent de numărul de suine, care îndeplinește prevederile 
normelor sanitare veterinare privind măsurile de biosecuritate și este autorizată sanitar veterinar. 
Proiectul de Ordin de ministru prevede faptul că 

prin depășirea numărului de cinci porci, exploatația 
devine o exploatație comercială de suine, iar înregistrarea 
în S.N.I.I.A. revine proprietarilor animalelor. 

Ministrul Adrian Oros susţine că limitarea 
creșterii porcilor la un număr de cinci, este o măsură luată 
pentru a preveni pesta porcină. 

Ordinul privind biosecuritatea în ferme, prevede 
condiții dure care trebuie respectate de către fermieri, 
indiferent de mărimea exploatației de suine. 

Ministrul afirmă că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vine în sprijinul crescătorilor de animale, 
alocând pentru următorii doi ani, 300 de milioane de euro, pentru sectorul zootehnic. 

 
 
 
 
 

Dimensiunile și tipurile exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României 
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 

14 - Bunăstarea animalelor, care au depus cerere de plată și care intenționează să acceseze credite în vederea 
finanțării activităților curente. 

Creditele sunt oferite de instituțiile bancare și nebancare, care au încheiat convenții cu APIA, pentru anul 
de angajament 2021. 

Se garantează maximum 80% din valoarea fiecărui credit acordat de bănci, fermierilor. 
La solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus 

cerere de plată aferentă anului de angajament 2021, pentru Măsura 14 - Plăți în favoarea bunăstării animalelor 
pachetul a) porcine sau pachetul b) păsări. 

În adeverință este înscrisă valoarea de 85% din suma solicitată în cererea de plată aferentă anului de 
angajament 2021. 

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverință. 
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului 

pentru întreprinderi Mici și Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM), garantează maxim 80% din valoarea fiecărui credit 
acordat de bănci, fermierilor. 

În Ordinul MADR nr. 703/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute condițiile în 
care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA. 

Dobânda aferentă acordării creditelor va fi de R0N-R0BOR 6M + maxim 2%. 
APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru, în 

scopul realizării activităților lor și să analizeze bine soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare 
și nebancare, în ceea ce privește costul aferent. 

Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/FNGCIMM vor fi 
publicate pe site-ul APIA. 

 
 

 
 
           Ca urmare a invitației primite din partea conducerii Composesoratului Nicolesti, din comuna Frumoasa, 
județul Harghita, în scopul promovării modelelor de bună practică, reprezentanții Agenției Naționale a Zonei 
Montane au vizitat în perioada 5-6 februarie 2021, patru obiective de investiții de interes din zona montană, 
participând la discuții, atât cu comunitatea locală, cât și cu partenerii străini implicați în diferite activități și 
domenii de dezvoltare socio-economică a zonei. 

La aceste întâlniri și dezbateri au participat: președintele Composesoratului Nicolești - Andras Robert și 
vicepreședintele - Demeter Imre, directorul executiv al Fabricii de lapte Csengo Frumoasa - Gal Zoltan, 
administratorul carmangeriei Zoo End Com SRL - Endre Ferencz, directorul executiv al Direcției Județene pentru 
Agricultură - Romfeld Zsolt, directorul executiv al fabricii de lapte Trotuș - Tanko Peter, președinți de asociații, 
oameni de afaceri din Ungaria. 

Astfel, prima vizită efectuată, a fost la unitatea de procesare a cărnii Zoo End Com SRL, din satul 
Nicolești, comuna Frumoasa, unitate care este gândită ca o mică afacere de familie, în care se procesează carne 
de cea mai bună calitate, iar produsele obținute respectă rețete tradiționale vechi. Datorită calității deosebite, 
produsele fabricate aici sunt livrate și la instituții si unități școlare din comunități ale județului Harghita.  

Totodată, conducerea unității își propune, ca obiectiv viitor, extinderea procesării cărnii, prin construirea 
unei noi locatii, dotată cu utilaje moderne, pentru obținerea unor produse autentice de calitate, precum și 
construirea unui abator, prin accesarea submăsurii 4.2 - „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/comercializarea  

Vizita reprezentanților Agenției Naționale a Zonei Montane, în județul Harghita 

Acordarea de credite pe baza adeverințelor eliberate de APIA 
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și/sau dezvoltarea de produse agricole”, valabil pentru investiții în abatoare de capacitate mică în zona 
montană, pentru a sacrifica animale, susținând, astfel, dezvoltarea locală.  

Un alt obiectiv vizitat, a fost unitatea de procesare a laptelui „CSENGO” Cooperativa agricolă Frumoasa, 
care a fost fondată în trecut și readusă la viață de către fermierii din trei sate: Frumoasa, Nicolești și Bârzava.  
 

                        
 
            Scopul acestei unități este, pe lângă cel al producției, crearea unui nivel e calitate al produselor cu care 
comunitatea să fie recunoscută și apreciată pentru că în produsele Csengő, obținute din laptele vacilor îngrijite și 
prețuite se regăsește prospețimea pășunilor de munte. Cantitatea de lapte, prelucrată zilnic, este de 4.000 litri. 

Conform Deciziei nr. 493/15.01.2021 ANZM, în această unitate, 12 produse din lapte procesat beneficiază 
de mențiunea de calitate facultativă „produs montan”, calitate recunoscută la nivel european. Totodată, unitatea 
își propune să producă și brânză „Camembert”, fiind astfel a doua fabrică de prelucrare a laptelui din România, 
care produce acest binecunoscut sortiment rafinat de brânză. Țelul acestei firme este de a ajuta crescătorii de 
animale din zonă să aibă un trai decent și să rămână în comunitate. 
          O altă vizită efectuată, a fost la unitatea de procesare a laptelui Trotuș, din comuna Lunca de Jos. 
 Investiția Cooperativei de prelucrare și valorificare a laptelui Trotuș se ridică la peste 1 milion de euro, din care 
aproape jumătate au fost asigurați din subvenții agricole, respectiv accesare de proiecte. Înființată în anul 2011, 
Cooperativa numără peste 100 de membri asociați. În momentul în care va funcționa la întreaga capacitate, fabrica 
va putea prelucra laptele gospodarilor din zona Ghimeș. În prezent, fabrica procesează zilnic între 2.000 și 3.000 
litri de lapte, dar capacitatea de procesare poate să ajungă până la 7.000 litri de lapte. Astfel, prin prelucrarea 
materiei prime locale, prin produsele naturale autentice obținute si distribuite, prin cooperare și decizii corecte, 
este susținută dezvoltarea comunității. 
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           Un alt obiectiv vizitat este Composesoratul Nicolești, al cărui rol este strict de a administra fondul forestier 
și de pășunat, în interesul membrilor composesori, în limitele de competență acordate de lege (regim silvic și de 
pășunat, stabilit prin amenajamentul silvic și pastoral) și de Adunarea Generală, cu scopul de a maximiza profitul 
obținut. Composesoratul a funcţionat încă de la întemeierea satului, sub forma unui consiliu al cărui rol era să 
administreze terenurile împădurite şi păşunile din afara vetrei satului. 

Când ai voință, implicare și dăruire, când știi să cooperezi, să lucrezi în echipă și mai ales când iubești 
locurile natale, totul este posibil. Da, cu siguranță, fermele pe care le-am văzut sunt modele de bună practică, 
modele care trebuie multiplicate. Numai așa vom face cunoscute calitățile produselor din zona montană și vom 
susține dezvoltarea locală a comunităților, a precizat, în urma vizitei, directorul general al Agenției Naționale a 
Zonei Montane.  
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