prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr.
1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
i) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în
zootehnie astfel:
- o singură dată în viață pentru țapii de reproducție;
- anual pentru femelele caprine.
PERIOADA DEPUNERE
Data-limită de depunere a cererii este data de 15 mai a
anului de solicitare, la care se adaugă perioada de 25
zile calendaristice de depunere a cererilor cu întârziere, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare
a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă
cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de
15 mai. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte 25 de
zile calendaristice, cererea de ajutor sau cererea de
plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului
nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin, în conformitate
cu prevederile Art. 13 din Reg. delegat (UE) nr.
640/2014.
LEGISLAȚIE:
A. Legislaţia europeană:
● Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17.12.2013 de stabilire a
unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor
prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole
Comune şi de abrogare a Reg. (CE) nr. 637/2008 al
Consiliului şi a R(CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
● Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17.12.2013 privind
finanţarea, gestionarea şi monitorizarea Politicii
Agricole Comune şi de abrogare a reg. (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008
ale Consiliului;
● Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei
de completare a Reg.(UE) nr. 1.306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce

priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi
condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul
plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi
al ecocondiţionalităţii;
● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Reg. (UE) nr. 1.306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control,
măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea.
B.
Legislaţia naţională
● Ordonanța de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea Art. 2 din
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură, cu modificările și
completările ulterioare.;
● Ordinul MADR 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) O.U.G. 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 dezvoltare rurală aplicabile pe
terenurile agricole, prevăzute în Programul Național
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările și
completările ulterioare.
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AJUTOARE NAŢIONALE TRANZITORII
SECTOR ZOOTEHNIC
SPECIILE OVINE / CAPRINE
şi sprijinul cuplat acordat producătorilor
de lapte şi carne de ovine/caprine
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Beneficiarii sunt:
● persoane fizice sau
● persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale,
între-prinderi familiale constituite potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului (O.U.G.) nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările
ulterioare sau
● persoane juridice.

DOCUMENTELE GENERALE OBLIGATORII
● copie de pe cartea de identitate/buletinul de
identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la
oficiul registrului comerţului/certificatului de
înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe
datele de identificare ale reprezentantului, respectiv
carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
● copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în
Registrul unic de identificare – RUI al Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA, numai pentru
exploataţii noi;
● document coordonate bancare.
Documentul specific care însoţeşte cererea unică
de plată pentru sprijinul cuplat este adeverinţa
eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru
înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al
rasei, prin care se confirmă înscrierea femelelor ovine
şi/sau a berbecilor de reproducţie sau femelelor
caprine şi/sau a ţapilor de reproducţie, pentru care se
solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei,
avizată de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie
"Prof. Dr. G. K. Constantinescu" - ANZ.
CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTOARELOR

NAȚIONALE TRANZITORII
Beneficiarii care sunt fermieri activi şi solicită sprijin
cuplat pentru specia ovine trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
a) să solicite SCZ pentru un efectiv de minimum 150 și
maximum 600 de capete de femele ovine și/sau
berbeci de reproducție, inclusiv, pe beneficiar, în
exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de
minimum un an la data de 31 martie a anului de
solicitare;
b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 600 de capete
de femele ovine și/sau berbeci de reproducție
beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 600
de capete de femele ovine și/sau berbeci de
reproducție;
c) femelele ovine și/sau berbecii de reproducție din
exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ, să
aibă vârsta de maximum 8 ani pentru femele și,
respectiv, 6 ani pentru berbecii de reproducție la datalimită de depunere a cererii unice de plată;
d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ
trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data
depunerii cererii;
e) să dețină registrul individual al exploatației,
completat și actualizat, în conformitate cu prevederile
Reg. (CE) nr. 21/2004;
f) femelele ovine și/sau berbecii de reproducție pentru
care se solicită SCZ trebuie să fie menținuți, pe o
perioada de reținere de 100 de zile de la data-limită de
depunere a cererilor unice de plată, în exploataţia
pentru care s-a depus cererea unică de plată sau în
exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de
producători în care a fost transferat temporar pentru
păşunat Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care
în perioada celor 100 de zile au suferit intrări, respectiv
ieşiri în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar;
g) femelele ovine și/sau berbecii de reproducție
pentru care se solicită SCZ, trebuie să fie înscriși în
Registrul genealogic al rasei;
h) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate
prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr.
1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
i) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în

zootehnie astfel:
- o singură data în viață pentru berbecii de reproducție;
- anual pentru femelele ovine.
Beneficiarii care sunt fermieri activi şi solicită sprijin
cuplat pentru specia caprine trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Să solicite SCZ pentru un efectiv de minimum 50 și
maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi
de reproducție, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu
cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la
data de 31 martie a anului de solicitare;
b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete
de femele caprine și/sau țapi de reproducție
beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500
de capete de femele caprine și/sau țapi de
reproducție;
c) femelele caprine și/sau țapii de reproducție din
exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ să
aibă vârsta de maximum 8 ani femelele și, respectiv, 6
ani țapii de reproducție la data-limită de depunere a
cererii de plată;
d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ
trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data
depunerii cererii unice de plată;
e) să dețină registrul individual al exploatației,
completat și actualizat, în conformitate cu prevederile
Reg. (CE) nr. 21/2004;
f) femelele caprine și/sau țapii de reproducție pentru
care se solicită SCZ trebuie să fie menținuți, pe o
perioadă de reținere de 100 de zile de la data-limită de
depunere a cererilor unice de plată, în exploataţia
pentru care s-a depus cererea unică de plată sau în
exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de
producători în care a fost transferat temporar pentru
păşunat. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care
în perioada celor 100 de zile au suferit intrări, respectiv
ieşiri în/din exploataţiile deţinute de acelaşi
beneficiar.;
g) femelele caprine și/sau țapii de reproducție pentru
care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în Registrul
genealogic al rasei;
h) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate

