
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

ORDIN NR. _____ 

 

din ____ / ________2020 

 

privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 – “Bunăstarea animalelor” 

pachet a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor  și pachet b) – plăți în favoarea 

bunăstării păsărilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2020 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________din _________2020 al Agenției 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), 

 

în baza prevederilor: 

- Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat 

prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din17 

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului CE nr.1698/2005 al Consiliului, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și 

de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr.2799/98, (CE) 

nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 și (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentului delegat (UE) nr.640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea 

sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, 

al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările 

ulterioare; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control, 

măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 

Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 

ulterioare; 

- Ordonanței 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, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 

pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenția de Plăți 

şi Intervenție pentru Agricultură a debitelor şi creanțelor beneficiarilor Fondului european de 

garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor 

de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr.352/626/54/2015 pentru aprobarea normelor 

privind ecocondiţionalităţii în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în 

România, cu modificările și completările ulterioare; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

- Ordinul nr. 15 din 14.01.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 43/1/07.01.2020 și 

Instrucțiunii nr. 44/1/07.01.2020, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 46/2019 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului pentru 

Măsura 14 – “Bunăstarea animalelor” Ediția a III-a-2020 din cadrul PNDR 2014-2020 - 

pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării 

păsărilor ; 

- Ordinul nr. 6 din 10 ianuarie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată 

pentru Măsura 14 - "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în 

favoarea bunăstării păsărilor;   

- Art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea Măsurii 14 Bunăstarea 

animalelor” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) nr. 

P135(AFIR)/A188(APIA)/26274(ANSVSA), încheiat la data de 08.05.2018 între AFIR, 

APIA și ANSVSA;  

 

În temeiul prevederilor: 

- art. 57 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul Administrativ, cu 

completările ulterioare; 

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  art. 9 alin.(5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 

6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 

Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul  

 

O R D I N 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Art. 1 - Se aprobă sistemele de sancțiuni pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor pachet a) 

– plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, 

din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată 

depuse de beneficiarii măsurii 14 „Bunăstarea animalelor” începând cu anul 2020, după cum 

urmează:  

a) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 14 “Bunăstarea animalelor” - pachetul a) Plăți 

în favoarea bunăstării porcinelor prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul ordin; 

b) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 14 “Bunăstarea animalelor”- pachetul b) Plăți 

în favoarea bunăstării păsărilor prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul ordin. 

 

Art. 2 - Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRU, 

 

Nechita-Adrian OROS 


