
APIA primeste cereri
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a inceput a doua perioada de
depunere a cerererilor de plata aferente anului 2012, in cadrul " Schemei de ajutor specific acordat
producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate ", finantata din Fondul European de
Garantare Agricola. Cererile se pot depune pana cel mai tarziu in data de 9 noiembrie. De acest sprijin
comunitar pot beneficia crescatorii sibieni de vaci de lapte si de bivolite de lapte sau de taurine din rase
de carne si metisii acestora - persoane fizice, persoane juridice sau persoane fizice autorizate,
intreprinderi individuale sau familiale. Solicitantii trebuie sa depuna o cerere pe beneficiar pentru toate
exploatatiile detinute (cu cod de la ANSVSA), la Centrul Judetean APIA Sibiu. 
  
  Conditii de acordare generale de acordare
  
  Exploatatiile sa fie localizate in zonele defavorizate; bovinele din exploatatiile pentru care beneficiarul
solicita ajutor specific sa fie identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor - RNE; sa
aiba registrul individual al exploatatiei, actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
nr.
  
  1760/2000.
  
  
  
  Conditii specifice pentru vacile de lapte
  
  
  
  Beneficiarii sa fie inregistrati in sistemul de gestionare a cotei de lapte al Serviciului de Administrare a
Cotei de lapte din cadrul APIA cu cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe si vor prezenta dovada
inregistrarii. Ajutorul specific se solicita pentru un numar minim de 2 vaci de lapte/exploatatie si un
numar maxim de 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar; vacile de lapte pentru care se solicita
ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni, la adresa exploatatiei/ locatiei
mentionate in cerere; vaca de lapte a fatat cel putin o data pana la termenul limita de depunere a cererilor,
are minim 17 luni la data depunerii cererii si are cel putin un produs identificat si inregistrat in RNE;
prezinta la depunere originalele pasapoartelor animalelor pentru care solicita ajutor.
  
  
  
  Pentru bivolite de lapte
  
  
  
  Ajutorul specific se solicita pentru un efectiv de maxim 50 capete bivolite de lapte, pe beneficiar;
bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6
luni, la adresa exploatatiei/locatiei mentionate in cerere; bivolita de lapte a fatat cel putin o data pana la
termenul limita de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii si are cel putin un
produs inregistrat in RNE; prezinta la depunere originalele pasapoartelor animalelor pentru care solicita
ajutor.
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  Pentru taurine din rase de carne
  
  
  
  Ajutorul specific se solicita pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete, pe beneficiar;
crescatorii trebuie sa detina documente oficiale care atesta rasa de carne / metisii cu rasele de carne si
documente care atesta iesirile din efectiv, pentru cazurile de tineret iesit din exploatatie; sa prezinte la
depunere originalele pasapoartelor si a documentelor care certifica rasa pentru animalele pentru care
solicita ajutor, cu exceptia celor iesite din exploatatie; animalele pentru care se solicita ajutor specific sa
fie detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie a acestora si pana
in momentul iesirii; cererea sa fie vizata de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in
Zootehnie - ANARZ, prin structurile sale teritoriale.
  
  
  
  Restrictii
  
  
  
  Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne, pentru anul 2012 se acorda: o singura data pentru
categoria de varsta a animalului, pentru tineretul mascul si/sau femel care are varsta de maximum 20
luni, existent sau iesit din exploatatie in perioada 1 ianuarie-31 iulie 2012 si anual, pentru vaci din rase de
carne. Nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate poate atrage, dupa caz, reducerea /
excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalitati / sanctiuni multianuale.
  
  APIA pune la dispozitia beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale detinut in exploatatie si
cu incadrarea pentru fiecare categorie, efectiv inscris in RNE.
  
  Valoarea ajutorului financiar specific se calculeaza anual, in lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca
Centrala Europeana, la ultima cotatie a lunii septembrie, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
respectiv 4,5383 lei, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.

Cuvinte cheie: metis  tipar  centrul  animale  ansvsa  rent  banca  ion  apia  persoane fizice autorizate  apia
sibiu  livrari  agricultura  cursul euro-leu  lulu  banca centrala europeana  documente oficiale  2012
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