Anexa nr.1
la OMADR nr. 15 din 14.01.2020
Instrucţiunea nr. 43/1/07.01.2020
1.1 Ghidul solicitantului Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) –plăți în favoarea bunăstării porcinelor, Ediția a III-a, Cod:
DPD-SZ M14-GSA faţă de Ediția a II-a aprobată prin OMADR nr. 46/11.01.2019;
1.2. Descrierea propunerii de modificare şi fundamentare a propunerii de modificare/completare a procedurii aprobate:
Ghidul solicitantului aprobat
Nr.
crt.

1

Referinţ
ă
docume
nt/pagin
a din
ediția
aprobat
ă
Pag.8

Text în ediția aprobată

Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

Ghidul solicitantului completat/ modificat
Referinţă
document/
pagina din
ghidul
solicitantulu
i completat/
modificat

Fundame
ntare

Text completat/modificat

Pag.7

Ordonanta Guvernului
Codul Administrativ

Pag.9

Ordinul MADR nr. 300/2017 pentru stabilirea
tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de
creştere a suinelor pe teritoriul României
Ordinul MADR nr. 255/2019 privind abrogarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea
dimensionării tipurilor de exploataţii de suine
pe
teritoriul
României.Ordinul
MADR
538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a
tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul

2

nr.57/2019,

privind

Anexe
(de
susţinere a
fundame
ntării)

Modificar
e legislație
națională

Modificar
e legislație
națională
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3
Pag.10
4

Pag.10

5

Control la faţa locului – verificări efectuate în
teren de către AFIR şi ANSVSA, vizează
verificarea condiţiilor din fermă şi a
documentelor privind corectitudinea datelor
înscrise în cerere şi în documentele anexate
acestei cereri depusă la Centrul Judeţean
A.P.I.A;

Pag. 12

Fermier activ – fermierul care desfășoară cel
puțin o activitate agricolă minimă în cadrul
exploatației sale;

6

Pag.16

Conform prevederilor art. 9 din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013 cu modificările și
completările ulterioare:
Fermierul care a beneficiat în anul anterior de
plaţi directe care NU au depăşit cuantumul de
5000 euro este FERMIER ACTIV şi poate
beneficia de plăţi compensatorii dacă
indeplinește și condițiile specifice M14 .
Pentru a dovedi calitatea de FERMIER
ACTIV, fermierul va depune o data cu cererea
de plată, documente privind înregistrarea la
Oficiul Național al Registrului Comerțului
(ONRC) - cod CAEN/act de inființare/act
constitutiv/statut din care reiese că are activitate
agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu
codul CAEN 0146 – Creșterea porcinelor).

Pag. 18

României.
O.G nr. 17/2015 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative
Control la faţa locului – verificări efectuate în
teren de către AFIR şi/sau ANSVSA, vizează
verificarea condiţiilor din fermă specifice
bunastarii animalelor şi a documentelor privind
corectitudinea datelor înscrise în cerere şi în
documentele anexate acestei cereri depusă la
Centrul Judeţean A.P.I.A/ controale pentru
respectarea normelor de ecocondiționalitate
aplicabile
și
introducerea
rezultatelor
controlului în aplicația electronică specifică ;
Fermier activ – fermierul care desfășoară cel
puțin o activitate agricolă minimă în cadrul
exploatației sale, definit conform articolului 9
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu
modificările și completările ulterioare
Conform prevederilor art. 9 din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013 cu modificările și
completările ulterioare
Pentru a dovedi calitatea de FERMIER
ACTIV, fermierul va depune o data cu cererea
de plată, documente privind înregistrarea la
Oficiul Național al Registrului Comerțului
(ONRC) - cod CAEN/act de inființare/act
constitutiv/statut din care reiese că are activitate
agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu
codul CAEN 0146 – Creșterea porcinelor)
și/sau 0150 - Activități în ferme mixte (cultura
vegetală combinată cu creșterea animalelor)
sunt fermieri activi.

Clarificari

Clarificari

Clarificari
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Pag. 18 - porci 30 kg - până la abatorizare: temperatura
19
15-30°C, umiditate relativă 55-75%, viteza
aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s,
iar pentru temperatura maximă 1 m/s (conform
prevederilor art. 2, alin. (5), lit. a), b) și g) din
Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 129/2017).

Pag. 22

Să își exprime acordul 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 (conform
art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,
cu modificările şi completările ulterioare) 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.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.

Pag.25

Atenție!: Angajamentele se aplică numai în
combinaţie de minim 2 subpachete

8

9

Pag.25-26

porci 30 kg - până la abatorizare: temperatura
15-30°C, umiditate relativă 55-75%, viteza
aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s,
iar pentru temperatura maximă 1 m/s (conform
prevederilor art. 2, alin. (5), lit. a), b) și g) din
Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 129/2017).
Aceste evidențe/registre sunt obligatorii doar
pentru beneficiarii care solicită subpachetul 1a)
sau 2a) în combinație cu subpachetul 4a).

Clarificări

Pag. 33

Să își exprime acordul 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 (conform art.
74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu
modificările şi completările ulterioare) în
vederea calculării plăţii transmise autorităţilor
responsabile, în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice şi făcute
publice cu respectarea prevederilor Legii
129/2018, cu modificările şi completările
ulterioare.

Clarificări

Pag 37

10

Pag.38

Atenție!: Angajamentele se aplică numai în
combinaţie de minim 2 subpachete (nu se pot
cumula subpachetul 1a) cu subpachetul 2a)

Clarificări

Prin excepție, beneficiarii care au avut impuse
restricții/interdicții de livrare ca urmare a
cazului de forță majoră (pestă porcină africană)
pot depune decontul justificativ aferent
perioadei 4 însoțit de documentele obligatorii
Clarificari
până la data de 31 martie dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
ciclul de producție are o durată de
minim 90 de zile până la data de 31 decembrie a
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Pag.31

12

Pag.3738

Documente care atestă calitatea de fermier
activ: documente privind înregistrarea la Oficiul
Național al Registrului Comerțului (ONRC) cod CAEN/act de inființare/act constitutiv/statut
din care reiese că are activitate agricolă (că
desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN
0146 – Creșterea porcinelor)

Pag.46

Copia registrului cu valorile zilnice ale
parametrilor de microclimat (temperatură,
umiditate relativă si viteza aerului). Se verifică
parametrii de microclimat,
respectiv
temperatura, umiditate relativa , viteza aerului :
porci 30 kg - până la abatorizare: temperatura
Pag. 46-47
15-30°C, umiditate relativă 55-75%, viteza
aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s,
iar pentru temperatura maximă 1 m/s (conform
prevederilor art. 2, alin. (5), lit. a), b) și g) din
Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 129/2017).

anului de angajament,
dețin documentul/ele din care rezultă
interdicție de livrare.
În acest sens, termenul de minim 90 de zile se
calculează de la data ultimei populări până la
31 decembrie, iar avizele de însoțire/facturile de
livrare pot fi emise în perioada ianuarie – martie
a anului următor anului de angajament
Documente care atestă calitatea de fermier
activ: documente privind înregistrarea la Oficiul
Național al Registrului Comerțului (ONRC) cod CAEN/act de inființare/act constitutiv/statut
din care reiese că are activitate agricolă (că
Clarificari
desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN
0146 – Creșterea porcinelor) și/sau 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală
combinată cu creșterea animalelor) sunt
fermieri activi.
Copia registrului cu valorile zilnice ale
parametrilor de microclimat (temperatură,
umiditate relativă si viteza aerului). Se verifică
parametrii de microclimat,
respectiv
temperatura, umiditate relativa , viteza aerului :
porci 30 kg - până la abatorizare: temperatura
15-30°C, umiditate relativă 55-75%, viteza
aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, Clarificari
iar pentru temperatura maximă 1 m/s (conform
prevederilor art. 2, alin. (5), lit. g) din Ordinul
Președintelui ANSVSA nr. 129/2017), aceste
evidente/registre sunt obligatorii doar pentru
beneficiarii care solicita subpachetul 1a) sau 2
a) in combinatie cu subpachetul 4a) .
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Pag.4041
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Pag 45.

Copia Registrului
cu valorile zilnice ale
parametrilor de microclimat ( temperatură,
umiditate relativă si viteza aerului).- Se verifică
parametrii de microclimat,
respectiv
temperatura , umiditate relativa , viteza aerului
:
scroafe gestante și scrofițe: temperatură 1530°C umiditate relativă 55-85%, viteza aerului Pag. 49-50
pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar
pentru temperatura maximă 1 m/s;
scroafe lactante: temperatură 15-30°C,
umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru
temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru
temperatura maximă 1 m/s;

Urmare apariției focarului de pestă porcină
africană, APIA- centrele
județene/centrul
municipiului București informeză beneficiarii
măsurii printr-o ÎNŞTIINŢARE (anexa nr.7a)
cu privire la transmiterea în termen a
documentelor doveditoare în cazul apariţiei
forţei majore - pestă porcină africană.

Pag.59

Urmare apariției focarului de pestă porcină
africană, beneficiarii masurii transmit în termen
documenteledoveditoare în cazul apariţiei forţei
majore - pestă porcină africană.

Clarificari

Pag.71

În cazul în care PPA nu se confirmă,
neconformitatea apărută va fi justificată cu
documentele de forță majoră (decizia de
supraveghere)
Pe fondul extinderii PPA şi impunerii de
restricții pentru exploatațiile beneficiare ale
M.14 inclusiv M215, au apărut probleme legate
de respectarea condiției de eligibilitate privind
intrarea în categoria de porc gras (sub greutatea
de 30 kg/cap), respectiv „în categoriile de
animale neeligibile se încadrează porcii grași a

Clarificari
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Pag 48.

În cazul în care PPA nu se confirmă,
neconformitatea apărută va fi justificată în
sistemul informatic cu documentele de forță
majoră (decizia de supraveghere )

Copia Registrului
cu valorile zilnice ale
parametrilor de microclimat ( temperatură,
umiditate relativă si viteza aerului).- Se verifică
parametrii de microclimat,
respectiv
temperatura , umiditate relativa , viteza aerului :
scroafe gestante și scrofițe: temperatură 1530°C umiditate relativă 55-85%, viteza aerului
pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar
pentru temperatura maximă 1 m/s;
- scroafe lactante: temperatură 15-30°C, Clarificari
umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru
temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru
temperatura maximă 1 m/s; (conform
prevederilor art. 2, alin. (5), lit. a) și b) din
Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 129/2017).
Aceste evidente/registre sunt obligatorii doar
pentru beneficiarii care solicita subpachetul 1a)
sau 2 a) in combinatie cu subpachetul 4a).

Pag. 5 din 6

căror populare/intrare în exploatație s-a
realizat după intrarea în categorie (la o
greutate medie de peste 30 kg/cap - rezultată
din documentele de livrare)”.
Astfel, în cazul fermelor de porci cu circuit
închis această condiție de eligibilitate se
consideră a fi respectată dacă popularea cu
purcei pentru îngrășat se realizează la o greutate
mai mică de 30 kg, dar intrarea în categoria de
porc gras se face la o greutate de peste 30
kg/cap. Documentul de intrare în exploatație
poate fi asimilat celui de intrare în categorie,
întrucât pentru porcii de la 30 kg, beneficiarul
realizează în realitate costuri suplimentare
și/sau pierderi de venit pentru realizarea
condițiilor
superioare
de
bunăstare.
Neconformitatea apărută se justifică cu
documentul de forță majoră din care reiese
restricția/interdicția de mișcare a efectivelor.
16

Pag.65

Eliminarea anexei nr.7a

Aprobat,
Director General
Adrian PINTEA

Eliminare
Avizat,
Director General Adjunct,
Cornel Constantin TURCESCU
Director DPDSZ,
Stela TĂNASE
Sef serviciu coordonator,
Mioara DOROBANȚU
Consilier,
Larisa HIRU
Monica SFIRLOGEA
Gherghelas Elena

Pag. 6 din 6

