DOCUMENTE SPECIFICE
Pentru bivolițe de lapte:
a) copia de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru
care se solicită SCZ;
b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată
pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al
rasei, prin care se confirmă înscrierea bivoliţelor, pentru
care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al
rasei, avizată de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie
(ANZ).
Pentru taurine din rase de carne şi metişii acestora:
a) copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se
solicită sprijin cuplat, existent în exploataţie la data
depunerii cererii unice de plată;
b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată
pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al
rasei, care certifică rasele de carne şi metişii acestora, prin
verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de
însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală,
precum şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei,
avizată de ANZ, după caz;
c) documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie,
dacă este cazul, conform prevederilor Ordinului ANSVSA
nr. 40/2010 pentru animalele din categoriile tauri din rasa de
carne, tineret mascul şi/sau femel din rase carne şi tineret
mascul şi/sau femel metis cu rase de carne.
Pentru vaci de lapte:
a) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care
se solicită sprijin cuplat;
b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată
pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al
rasei, prin care se confirmă înscrierea vacilor de lapte,
pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic
al rasei, avizată de ANZ;
c) pentru livrarea sau vânzarea directă a laptelui şi
produselor lactate:
(i) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător,
valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de
pe cel puţin o factură fiscală sau de pe cel puţin o filă din
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;
(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol pentru producătorul
persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui şi a
produselor lactate;
(iii) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat
pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a
laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de

organizare juridică;
(iv) copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare
directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi
SC.
TERMENE DE 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.
LEGISLAŢIE
- Reg. (UE) nr. 1307/2013 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;
- Reg. (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 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;
- Reg. delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare
a Reg. (UE) nr. 1306/2013 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;
- Reg. de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei
din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Reg.
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de
Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi
ecocondiţionalitatea.
- OUG 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;
- Ordinul M.A.D.R 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 O.U.G. nr. 3/2015 (...)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Bd. Carol I nr. 17, sector 2, București

SPRIJINUL CUPLAT ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
ACORDAT CRESCĂTORILOR DE BOVINE
2016

Beneficiarii sprijinului cuplat sunt fermierii activi,
crescători de animale din speciile bovine, în funcţie de
efectivul de animale solicitat de beneficiar, din urmă-toarele
categorii:
1. bivoliţe de lapte;
2. taurine din rase de carne şi metişii acestora, respectiv:
(i) vaci din rase de carne care nu au beneficiat în anii
anteriori de sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte;
şi/sau
(ii) vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat în anii
anteriori de sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte;
şi/sau
(iii) tineret mascul şi/sau femel din rase de carne; şi/sau
(iv) tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne;
şi/sau
(v) tauri din rase de carne;
Condiţii de acordare specifice – bivolițe de lapte:
a) solicită sprijin cuplat pentru un efectiv de maximum 100 de
capete de bivoliţe de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în
exploataţii cu cod ANSVSA;

b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 100 de capete de
bivoliţe de lapte beneficiază de sprijin cuplat calculat la
nivelul a maximum 100 de capete de bivoliţe de lapte;
c) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat
trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la
data-limită de depunere a cererii unice de plată, la adresa
exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere;
d) bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul
solicită sprijin cuplat trebuie să fie identificate şi înregistrate
în Registrul Național al Exploatațiilor – RNE;
e) solicitanții deţin registrul individual al exploataţiei,
completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
f) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate
prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013,
pe întreaga exploataţie;
g) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat
trebuie să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei;
h) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat au
fătat cel puţin o dată şi au cel puţin un produs înregistrat în
RNE până la termenul-limită de depunere a cererilor.
Condiţii de acordare specifice - taurine din rase de carne și
metișii acestora:
a) solicită sprijin cuplat pentru un efectiv de animale de
minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne,
inclusiv pe beneficiar în exploataţii cu cod ANSVSA;
b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete
taurine de carne beneficiază de sprijin cuplat calculat la
nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;
c) tineretul mascul pentru care se solicită sprijin cuplat
trebuie să aibă vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii
din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată,
după caz;
d) pentru tineretul femel se solicită sprijin cuplat până la
prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data
ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de
plată, după caz;
e) vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne din
exploataţie pentru care beneficiarul solicită sprijin cuplat să
aibă vârsta de maximum 12 ani la termenul-limită de
depunere a cererilor, iar taurii de reproducţie din exploataţie
pentru care beneficiarul solicită sprijin cuplat să aibă vârsta
de maximum 6 ani la data ieşirii din exploataţie sau la data
depunerii cererii unice de plată, după caz;
f) vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne
pentru care se solicită sprijin cuplat au fătat cel puţin o dată şi
au cel puţin un produs înregistrat în RNE până la termenullimită de depunere a cererilor;
g) efectivul de animale trebuie să fie identificat şi înregistrat
în RNE;

h) solicitanții deţin registrul individual al exploataţiei,
completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Reg.
(CE) nr. 1.760/2000;
i) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate
prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013,
pe întreaga exploataţie;
j) animalele din categoria tineret mascul şi/sau femel din
rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de
carne şi tauri din rase de carne pentru care se solicită sprijin
cuplat trebuie să fie deţinute în aceeaşi exploataţie cel puţin
o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până
în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de
plată, după caz; momentul ieşirii animalelor menţionate
anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii
perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul
precedent şi data depunerii cererii unice de plată pentru
anul curent. Animalele din categoria vaci din rase de carne
şi vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute de
beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la datalimită de depunere a cererii unice de plată. Sunt eligibile la
plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni,
respectiv celor 6 luni au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din
exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar;
k) vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne
şi/sau taurii de reproducţie din rase de carne pentru care se
solicită sprijin cuplat trebuie să fie înscrişi în Registrul
genealogic al rasei;
l) animalele beneficiază de sprijinul cuplat astfel:
- o singură dată pentru categoria tineret mascul şi/sau femel
din rase de carne şi/sau metis cu rase de carne;
- o singură dată pentru categoria tauri din rase de carne;
- anual pentru categoriile vaci din rase de carne şi vaci
metise cu rase de carne.
Lista cu rasele de taurine de carne:
Aberdeen-Angus, Limousine, Charolaise,
Galloway, Highland, Aubrac, Wagyu, Romagnola,
Bălţata Românească - direcţia de exploatare carne,
Hereford, Blonde d'Aquitaine,
Salers, Sura de Stepă.
Condiţii de acordare specifice - vaci de lapte:
a) solicită sprijin cuplat pentru un efectiv de minimum 10 şi
maximum 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe
beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci
de lapte beneficiază de sprijin cuplat calculat la nivelul a
maximum 250 de capete vaci de lapte;
c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul

solicită sprijin cuplat îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
(i) să aibă vârsta de maximum 8 ani la data-limită de
depunere a cererii unice de plată;
(ii) să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei;
(iii) să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni
de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, la
adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere;
(iv) să fie identificate şi înregistrate în RNE;
(v) au fătat cel puţin o dată şi au cel puţin un produs
înregistrat în RNE până la termenul-limită de depunere a
cererilor;
d) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6
luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un
cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste
livrarea laptelui sau, în cazul vânzărilor directe, să deţină
carnetul de comercializare a produselor din sectorul
agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui
comercializat/factură fiscală care să ateste vânzarea
laptelui sau a produselor lactate;
e) să deţină Registrul individual al exploataţiei, completat şi
actualizat, în conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr.
1.760/2000.
f) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate
prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013,
pe întreaga exploataţie.
Documente generale necesare pentru solicitarea
sprijinului cuplat:
1. copie de pe cartea de identitate/buletinul de
identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul
registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală,
după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele
de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de
identitate/paşaport;
2. dovada deţinerii unui cont bancar activ;
3. procura notarială, în cazul în care fermierul persoană
fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii
unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în
relaţia cu APIA.

