Anexa nr. 2
la OMADR nr. 15/14.01.2020

Instrucţiune nr. 44/1/07.01.2020

1.1. Ghidul solicitantului Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor,
Ediția a III-a, Cod: DPD – SZ M14 – GSB 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
acreditate:
Ghidul solicitantului aprobat
Nr
crt

Referinţă
document
/
pagina din
procedura
aprobată

Text în procedura
aprobată

Ghidul solicitantului completat/ modificat
Referinţă
document/
pagina din
procedura
completată/
modificată

Text completat/modificat
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Cap.6.2. Legislație primară
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de
implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1
alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură, precum și a condițiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de

1.
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Cap.3.2. Legislație primară

Fundamentare

Anexe
(de
susţinere a
fundamen
tării)

Actualizare
legislatie
nationala

2.
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5.2. Condiții de eligibilitate
5.2.1. Generale
Plăţile pentru bunăstarea păsărilor pot fi acordate
dacă beneficiarul:
 este fermier activ (conform definiției naționale) în înțelesul
art. 9 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;
 deține autorizaţie sanitar - veterinară pentru întreaga
exploatație;
 se angajează să respecte cerințele de bază relevante și
cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe
întreaga perioadă a angajamentelor.
Atenție! Autorizaţia sanitar veterinară trebuie să acopere acele
perioade pentru care sunt crescute animalele în explotațiile
beneficiare. Plata va viza numai animalele crescute în perioada
de valabilitate a autorizaţiilor sanitar veterinare, respectiv de
la data autorizaţiei sanitar-veterinare. Efectivele intrate în
exploataţie înainte de emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare
nu sunt eligibile la plată.
Conform prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 cu modificările și completările ulterioare:
Fermierul care a beneficiat în anul anterior de plaţi directe care
nu a depăşit cuantumul de 5000 euro este fermier activ şi poate
beneficia de plăţi compensatorii dacă indeplinește și condițiile
specifice M14.
Persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă
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 0147 –
Creșterea păsărilor).
În cazul în care, din documentele stipulate mai sus, nu
reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din
care să rezulte îndeplinirea conditiei de fermier activ, astfel:

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

formularul "Date informative" (cod 30) care cuprinde
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dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole,
prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte
normative;
8.2. Condiții de eligibilitate
8.2.1. Generale
Plăţile pentru bunăstarea păsărilor pot fi
acordate dacă beneficiarul:
 este fermier activ (conform definiției naționale) în
înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013
cu modificările și completările ulterioare;
 deține autorizaţie sanitar - veterinară pentru
întreaga exploatație;
 se angajează să respecte cerințele de bază
relevante și cerințele specifice subpachetelor
pentru care aplică pe întreaga perioadă a
angajamentelor.
Atenție! Autorizaţia sanitar veterinară trebuie să
acopere acele perioade pentru care sunt crescute
animalele în explotațiile beneficiare. Plata va viza
numai animalele crescute în perioada de valabilitate a
autorizaţiilor sanitar veterinare, respectiv de la data
autorizaţiei sanitar-veterinare. Efectivele intrate în
exploataţie înainte de emiterea autorizaţiei sanitarveterinare nu sunt eligibile la plată.
Conform prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013 cu modificările și completările ulterioare:
Persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă
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
0147 – Creșterea păsărilor) sau cod CAEN 0150 - Activități
în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea
animalelor) sunt fermieri activi.
În cazul în care, din documentele stipulate mai sus, nu
reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze
documente din care să rezulte îndeplinirea conditiei de
fermier activ, astfel:

Situaţiile
financiare
anuale,
respectiv
raportările contabile anuale, din care rezultă
venitul total realizat în anul anterior anului

Clarificări

indicatorul "venituri din activităţi agricole";



formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20)
care cuprinde indicatorul "venituri totale".

3.
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5.7. Documente care însoțesc cererea de plată
2. 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 0147 – Creșterea păsărilor)
Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile
anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior
anului depunerii cererii de plată;
-formularul "Date informative" (cod 30) care cuprinde indicatorul
"venituri din activităţi agricole",;
-formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20) care
cuprinde indicatorul "venituri totale".
6. Copia schiţei halelor pentru fiecare explotaţie cu autorizaţie
sanitar-veterinară din care să reiasă adresa, suprafaţa spaţiilor
de crestere utilă. Din suprafata totala respectiv suprafaţa
cuştilor/ compartimentelor se exclude suprafaţa echipamentelor
de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stalpi, alte spatii
nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări inclusiv a
cuibarelor în cazul găinilor ouătoare și a cuibarelor pentru găinile
de reproducție rase grele și spațiul aferent cocoșilor pentru
categoria de gaini de reproducție rase grele. 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.

depunerii cererii de plată;
formularul "Date informative" (cod 30) care
cuprinde indicatorul "venituri din activităţi
agricole";

formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor"
(cod 20) care cuprinde indicatorul "venituri
totale".
8.7. Documente care însoțesc cererea de plată
2.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 0147 – Creșterea păsărilor) și/sau 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu
creșterea animalelor).
6.Copia schiţei halelor pentru fiecare explotaţie cu
autorizaţie sanitar-veterinară din care să reiasă adresa,
suprafaţa spaţiilor de crestere utilă. Din suprafata
totala respectiv suprafaţa cuştilor/ compartimentelor se
exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare
așezate pe podea, stalpi, alte spatii 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
gaini 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.
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Completări

4.
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Cap. 5.10.4. Documente specifice subpachetelor – Găini
ouătoare
Subpachet 1b) - reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţa de
densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii
privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de
păsări
Subpachet 2 b) - reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de
densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii
privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de
păsări
- Situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea
suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de
bunăstare aferentă fiecarui decont justificativ întocmită în baza
fişelor de lot care va conţine cel puţin următoarele: luna,
hala/compartimentul, numărul maxim de păsări, greutatea
aferentă şi densitatea – cmp/cap.
Atenție! Suprafețele (aferente halelor/compartimentelor)
înscrise in situatia centralizatoare (anexa nr. 9) trebuie să
corespundă cu suprafetele încrise în schițele depuse odata cu
cererea de plată.
În condițiile în care echipamentele de hranire și apa, sunt
amplasate pe sol (podea), suprafața aferentă acestora și cea a
cuibarelor
va
fi
scazută
din
suprafața
totală
a
halei/compartimentului respectiv (idem schița depusă la cerere
de plată),
Pe parcursul anului de angajament este obligatoriu a fi pastrată
aceeași structura și amplasare a halelor/compartimentelor
implicit respectarea suprafetelor utile declarate odata cu
depunerea
cererii
de
plata,
eventualele
modificari,
recompartimentari in cursul anului de angajament fiind
interzise.
În situația în care beneficiarul deține un plan de modernizare a
exploatației, acesta va notifica APIA de existența acestuia odată
cu depunerea cererii de plată.
- Copia Registrului cu valorile zilnice ale parametrilor de
microclimat (temperatură, umiditate relativă si viteza aerului).
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Cap. 8.10.4. Documente specifice subpachetelor –
Găini ouătoare
Subpachet 1b) - reducerea densităţii păsărilor cu 10 %
faţa de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor
minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată
pentru fiecare categorie de păsări
Subpachet 2 b) - reducerea densităţii păsărilor cu 15 %
faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor
minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată
pentru fiecare categorie de păsări
- Situaţia centralizatoare a evidenţelor privind
respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în
condiţii superioare de bunăstare aferentă fiecarui
decont justificativ întocmită în baza fişelor de lot care
va
conţine
cel
puţin
următoarele:
luna,
hala/compartimentul, numărul maxim de păsări,
greutatea aferentă şi densitatea – cmp/cap.
Atenție!Suprafețele
(aferente
halelor/
compartimentelor) înscrise in situatia centralizatoare
(anexa nr. 9) trebuie să corespundă cu suprafetele
încrise în schițele depuse odata cu cererea de plată.
În condițiile în care echipamentele de hranire și apa,
sunt amplasate pe sol (podea), suprafața aferentă
acestora și cea a cuibarelor va fi scazută din suprafața
totală a halei/compartimentului respectiv (idem schița
depusă la cerere de plată).
Pentru
găinile
ouătoare
în
sistem
cuști
îmbunătățitesuprafața minimă obligatorie pe cap de
găină ouătoare 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 parcursul anului de angajament este obligatoriu a fi
pastrată
aceeași
structura
și
amplasare
a
halelor/compartimentelor
implicit
respectarea
suprafetelor utile declarate odata cu depunerea cererii
de plata, eventualele modificari, recompartimentari in
cursul anului de angajament fiind interzise.
În situația în care beneficiarul deține un plan de
modernizare a exploatației, acesta va notifica APIA de
existența acestuia odată cu depunerea cererii de plată.

Completări

Cap. 8.10. Documentele care însoțesc decontul
justificativ
Pag.34 - 44

5.10. Documentele care însoțesc decontul justificativ

Pag.35-42
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5.13. Transferul exploataţiei
A. Transferul integral se realizează până la data emiterii
deciziei de plată:
Cesionarul va depune formularul M3 (Anexa nr.4 - Transfer
integral de exploataţie) însoţit de următoarele documentele:
1. declaraţia de transfer a exploatației (Anexa nr.1 la formularul
M3)
2. documentul care atestă transferul integral al exploataţiei:
contract de vânzare-cumpărare/închiriere/donaţie/alte
asemenea conform prevederilor legale;
3. document coordonate bancare.
În cazul transferului exploataţiei anterior datei emiterii deciziei
de plată, după încheierea anului de angajament, plata se
efectuează cedentului dacă sunt îndeplinite toate condiţiile
legate de acordarea a plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor,
inclusiv dacă face dovada că cedentul este fermier activ.
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Copia Registrului cu valorile zilnice ale parametrilor de
microclimat (temperatură, umiditate relativă si viteza
aerului).
8.13. Transferul exploataţiei
A. Transferul integral se realizează până la data
emiterii deciziei de plată:
Cesionarul va depune formularul M3 (Anexa nr.4 Transfer integral de exploataţie) însoţit de următoarele
documentele:
1.declaraţia de transfer a exploatației (Anexa nr.1 la
formularul M3)
2.documentul care atestă transferul integral al
exploataţiei:
contract
de
vânzarecumpărare/închiriere/donaţie/alte asemenea conform
prevederilor legale;
3.document coordonate bancare.
În cazul transferului exploataţiei anterior datei emiterii
deciziei de plată, după încheierea anului de
angajament, plata se efectuează cedentului dacă sunt
îndeplinite toate condiţiile legate de acordarea plăţilor
în favoarea bunăstării păsărilor, inclusiv dacă face
dovada că cedentul este fermier activ, precum și
acordul băncii privind preluarea contractului de cesiune
de creanță/contracte de ipotecă mobiliară, dacă este
cazul.

Eliminare
paragraf

Clarificări

6.
5.14. – Evidenţe/Registre obligatorii
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Subpachetele privind plăţile
în
favoarea
bunăstării
păsărilor
Subpachet 1b) – reducerea
densităţii păsărilor cu 10 %
faţa de densitatea rezultată din
aplicarea cerinţelor minime
obligatorii privind suprafaţa
minimă alocată pentru fiecare
categorie de păsări
Subpachet 2 b) – reducerea
densităţii păsărilor cu 15 %
faţă de densitatea rezultată din
aplicarea cerinţelor minime

8.14. – Evidenţe/Registre obligatorii

Evidenţe/registre obligatorii

 documente
referitoare
la
numărul maxim de păsări
distribuite
pe
suprafaţa
respectivă
 documente
referitoare
la
numărul de păsări introduse
la fiecare repopulare
 Evidenţe privind suprafata de
pardoseală disponibilă pentru
efectivul de păsări
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Subpachetele privind
plăţile în favoarea
bunăstării păsărilor
Subpachet
1b)
–
reducerea
densităţii
păsărilor cu 10 % faţa
de densitatea rezultată
din aplicarea cerinţelor
minime
obligatorii
privind
suprafaţa
minimă alocată pentru
fiecare categorie de
păsări

Evidenţe/registre
obligatorii

 documente referitoare la
numărul maxim de păsări
distribuite pe suprafaţa
respectivă
 documente referitoare la
numărul
de
păsări
introduse
la
fiecare
populare/repopulare

Eliminare
paragraf

obligatorii privind suprafaţa
minimă alocată pentru fiecare
categorie de păsări
Subpachet 3b) – reducerea
noxelor cu 30% faţă de nivelul
minim
obligatoriu
prin
menţinerea în limite optime a
parametrilor de microclimat

Aprobat,
Director General
Adrian PINTEA




Evidenţe privind mortalitățile
Evidențe privind menținerea
parametrilor de ventilație
(temperatură,
umiditate
relativă și viteza aerului)
 registre
privind
măsurătorile
(determinările)
şi
pastrarea dovezilor care
să demonstreze că au
fost atinse condiţiile
superioare de bunăstare

Subpachet 2 b) –
reducerea densităţii
păsărilor cu 15 % faţă
de densitatea rezultată
din aplicarea cerinţelor
minime obligatorii
privind suprafaţa
minimă alocată pentru
fiecare categorie de
păsări


Evidenţe
privind
suprafata de pardoseală
disponibilă pentru efectivul
de păsări

Evidenţe
privind
mortalitățile

Subpachet
3b)
–
reducerea noxelor cu
30% faţă de nivelul
minim obligatoriu prin
menţinerea în limite
optime a parametrilor
de microclimat


registre
privind
monitorizarea zilnică a
măsurătorilor
(determinările) şi pastrarea
dovezilor
care
să
demonstreze că au fost
atinse condiţiile superioare
de bunăstare

Avizat,
Director General Adjunct,
Cornel Constantin TURCESCU

Director,
Stela TĂNASE

Sef serviciu,
Mioara DOROBANȚU

Consilieri,
Anca CRAIOVEANU
Irina SUCEA

