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HOTĂRÂRE nr. 755 din 21 iulie 2010
privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit.
(b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme
comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire
a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE)
nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, precum şi ale
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi
sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute
de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în
ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Producătorii agricoli, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori
întreprinderi 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 ulterioare, crescători de vaci de lapte, denumiţi în continuare
beneficiari, înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe şi
cu exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, identificate în anexa nr. 4 A la Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pe exploataţie pentru a
compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual, în
funcţie de efectivul de vaci de lapte deţinut.
(2)În sensul prevederilor prezentei hotărâri, vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din categoria bovine
care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor.
(3)Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a anului pentru care se face solicitarea
ajutorului specific.
(4)Beneficiarii a căror formă de organizare se modifică, până la data de 25 octombrie 2010, fac dovada
actualizării datelor în sistemul de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor şi anexează la cererea depusă documentele justificative corespunzătoare.
(5)Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările
ulterioare, pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze şi să depună copie de pe certificatul de
înregistrare la registrul comerţului până la data de 25 octombrie 2010.
Art. 2
(1)Beneficiarii trebuie să deţină un efectiv cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe
exploataţie, la termenul-limită de depunere a cererilor.
(2)Beneficiarii cu un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte pe exploataţie beneficiază de ajutorul
specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte.
Art. 3
Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de
Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau
vânzări directe;
b)efectivul de vaci de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific este înscris în
Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE la termenul-limită de depunere a cererilor;
c)efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menţinut în exploataţie pe
perioada derulării schemei de sprijin.

Art. 4
(1)Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca
Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, pentru un plafon maxim de 22.447.205 euro.
(2)Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte se calculează de către Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de
vaci de lapte eligibile, fără a depăşi 100 euro/cap de vacă de lapte.
Art. 5
Ajutorul specific pe exploataţie, aşa cum este definit la art. 1, reprezintă un sprijin financiar aferent
Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 6
Plăţile pentru ajutorul specific anual, prevăzut la art. 1 alin. (1), se efectuează începând cu data de 1
decembrie a fiecărui an, până la sfârşitul primului trimestru al anului următor.
Art. 7
Modelul cererii se elaborează de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi cuprinde date de
identificare pentru beneficiar şi exploataţie, lista animalelor, coordonate bancare, angajamente şi declaraţii.
Art. 8
(1)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor, prin centrele
locale/judeţene, formularele de cereri care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică, se
aprobă şi se centralizează la centrele judeţene, conform procedurilor interne.
(2)Pentru a beneficia de ajutorul specific prevăzut la art. 1 alin. (1), solicitanţii trebuie să depună cererea
aferentă fiecărei exploataţii la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află exploataţia, însoţită de următoarele
documente:
a)copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare
fiscală, după caz;
b)copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor;
c)copie document coordonate bancare.
Art. 9
(1)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa locului la 5% din totalul
beneficiarilor care au depus cerere pentru ajutor specific.
(2)Controlul la faţa locului se efectuează până la data de 25 octombrie a fiecărui an, conform manualului
de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(3)Pentru fiecare control efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de control, conform manualului de
proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(4)În cazul în care, între data depunerii cererii şi data de 25 octombrie a aceluiaşi an au intervenit
modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora,
beneficiarul va notifica în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative.
Art. 10
(1)Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se calculează în conformitate cu
prevederile art. 69 coroborate cu cele ale art. 65 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30
noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în
ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul
schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a

Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul
schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică situaţiilor prevăzute la art. 67 şi 73 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 1.122/2009, iar pentru cazurile de forţă majoră se aplică prevederile art. 75 din acelaşi regulament.
Art. 11
Pentru recuperarea sumelor necuvenite se aplică prevederile art. 80 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1.122/2009.
Art. 12
În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează proceduri
detaliate de verificare şi control al cererilor şi al condiţiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la
cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe site-ul
oficial al instituţiei.
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