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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, 

VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii 
Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

1.1 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ 

Elaborat 

Cristina MÂNDRU Referent SM-ZR   

Giuglia Anna-Maria CRISTU Consilier SM-ZR   

Oana MIRICĂ Consilier SM-ZR   

Manuela PERIANU Consilier SM-ZR   

1.2 Verificat 
Elena Victoria BOBOȘILĂ Șef serviciu SM-ZR   

 Stela TANASE  Director DPD-SZ   

1.3 Avizat  

Lucian ȘOLDĂNESCU Șef serviciu SMMR   

Raluca DAMINESCU Director DMMRRI   

Adrian PANAIT Director DJ   

1.4 

Aprobat 

Cornel Constantin 

TURCESCU 
Director general 

adjunct  
  

Adrian PINTEA Director general   

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Aprobat  

Maria TOMA Director DPZ   

Elena Tatomir  
Director general 

DGPA 
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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL 

EDIŢIILOR GHIDULUI 

Nr. 

crt. 

Ediţia sau, 

după caz, 

revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea reviziei Nr. act 

administrativ 

Decizia nr. 

…./…… sau 

OMADR nr. 

…../…….. 

Data aprobarii 

2.1 Ediția I - - Regulament delegat (UE) Nr. 639 din 11 

martie 2014 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a unor 

norme privind plăţile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 

politicii agricole comune şi de modificare a 

anexei X la regulamentul menţionat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Regulament delegat (UE) Nr. 640 din 11 

martie 2014 de completare a Regulamentului 

(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; 

- Regulament de punere în aplicare (UE) Nr. 

809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (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, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul (CE) nr. 21/ 2004 al 

consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire 

a unui sistem de identificare şi de înregistrare 

a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 

64/432/CEE Regulamentul (CE) 

nr. 1760/2000 al Consiliului şi al 

Parlamentului European din 17 iulie 2000 de 

stabilire a unui sistem de identificare şi 

înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea 

cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din 

carne de vită şi mânzat şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 820/97 al 

Consiliului 

- Regulamentul (CE) nr. 1760/ 2000 al 

Consiliului şi al Parlamentului European din 

01.03.2016 
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17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de 

identificare şi înregistrare a bovinelor şi 

privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi 

a produselor din carne de vită şi mânzat şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al 

Consiliului; 

- Regulament de punere în aplicare(UE) Nr. 

2333 din 14 decembrie 2015 de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (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 

- Ordin nr. 619 din 6 aprilie 2015 pentru 

aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute 

la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 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, precum şi a condiţiilor 

specifice de implementare pentru măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ordin nr. 249/24.02.2016 privind aprobarea 

formularului-tip al cererii unice 

Decizia nr. 244 / 06.04.2016 

2.2 Revizia 1 Condiţii de 

eligibilitate 

pentru ANTZ 

și SCZ 

ORDIN Nr. 315 din 15 martie 2016, 

ORDIN Nr. 800 din 6 mai 2016, ORDIN 

Nr. 809 din 16 mai 2016, ORDIN Nr. 817 

din 30 mai 2016 

ORDIN Nr. 1000 din 21 decembrie 2016 

privind modificarea Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 

pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute 

la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 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, precum şi a condiţiilor 

specifice de implementare pentru măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 

precum şi pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 

01.03.2016 
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2 la Ordinul ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind 

aprobarea formularului-tip al cererii unice de 

plată pentru anul 2016; 

- O.U.G Nr. 17 din 11 mai 2016 privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 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, precum şi pentru 

înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol 

- Nota DIACS-SPPDANT – SZ nr. 

282/12.04.2016 pentru aprobarea completării 

Ghidului pentru solicitanții ajutoarelor 

naționale tranzitorii și sprijinului cuplat – în 

sectorul zootehnic Campania 2016 Cod: 

DIACS – GSANTZSCZ versiunea 1.0 

Nota DIACS-SPPDANT – SZ nr. 

1525/30.06.2016 pentru aprobarea 

completării Ghidului pentru solicitanții 

ajutoarelor naționale tranzitorii și sprijinului 

cuplat – în sectorul zootehnic Campania 2016 

Cod: DIACS – GSANTZSCZ versiunea 1.0 

Decizia nr. 579/08.08. 2016 

2.2 Ediția a II-a Ediția I.1 Ordin Nr. 44 / 2017, privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 

pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute 

la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 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, precum şi a condiţiilor 

specifice de implementare pentru măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,  

OMADR 45/24.02.2017 privind aprobarea 

formularului-tip al cererii unice de plată 

pentru anul 2017.   

01.03.2017 

2.3 Ediția a III-a Ediția II  Ordinul M.A.D.R. nr.15/2018 privind 

stabilirea modalității de coordonare a 

implementării schemelor de plăți directe și a 

ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplică 

în agricultură, la nivelul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al 

Agenției de Plăți și lntervenție pentru 

Agricultură 

01.03.2018 
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OMADR Nr.38/ 2018, privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 

pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute 

la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 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, precum şi a condiţiilor 

specifice de implementare pentru măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,  

OMADR nr 39/2018privind aprobarea 

formularului-tip al cererii unice de plată 

pentru anul 2018.   

2.4 Ediția a IV-a Ediția aIII-a OMADR Nr.1524/2018 și OMADR nr 

90/2019, privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru 

aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute 

la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 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, precum şi a condiţiilor 

specifice de implementare pentru măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,  

OMADR nr 99/2019privind aprobarea 

formularului-tip al cererii unice de plată 

pentru anul 2019. 

01.03.2019 

2.5 Ediția a V-a Ediția a IV-a Ordinul nr. 365/2019 privind modificarea 

Ordinului 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 dezvoltare rurală aplicabile 

01.03.2020 
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pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

Ordinul nr. 32/2020 privind modificarea 

Ordinului 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 dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

2.6 Ediția a VI-a Ediția a V-a Ordinul MADR nr. 127/11.05.2020 privind 

modificarea Ordinului 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 dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

03.06.2020 

Ordinul MADR nr. 89/03.04.2020 pentru 

aprobarea desfășurării activității de primire și 

administrare a cererilor de plată / sprijin / 

deconturilor justificative și a activității de 

vizare a carnetelor de rentier agricol Agenția 

de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în 

contextul epidemiei de Coronavirus pe 

teritoriul României; 

Decretul Președintelui României nr. 

195/16.03.2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 

Decretul Președintelui României nr. 

240/14.04.2020 privind prelungirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 

Hotărâre de Guvern nr.24/14.05.2020 
privind aprobarea instituirii stării de alertă la 

nivel național și a măsurilor de prevenire și 

control al infecțiilor, în contextul situației 

epidemiologice generate de virusul SARS-

CoV-2. 
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2.7 Ediția a VII-a Ediția a VI-a Ordonanța de urgență nr. 11/2021 pentru 

aprobarea schemelor de plăți și a unor 

instrumente de garantare care se aplică în 

agricultură în anii 2021 

Hotărârea de Guvern nr. 67/ 2021 privind 

stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de 

animale pentru care se acordă sprijin cuplat în 

anii 2021 și 2022 

Ordinul Nr. 45/01.03.2021 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice 

şi a modului de implementare a schemelor de 

plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)  şi art. 

35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea 

schemelor de plăți și a unor instrumente de 

garantare care se aplică în agricultură în anii 

2021 și 2022 

Ordinul Nr. 46/01.03.2021 privind 

aprobarea formularului-tip al cererii unice de 

plată pentru anul 2021  

Anexele 1 si 2 la Ordinul Nr. 46/01.03.2021 
privind aprobarea formularului-tip al cererii 

unice de plată pentru anul 2021 

10.03.2021 

 

 

2.8 Ediția a VIII-a Ediția a VII-a Ordinul MADR nr 44/24.02.2022 pentru 

modificarea și completarea Ordinului 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 

nr. 45/2021 

 

 

3. LISTA CUPRINZÂND COMPARTIMENTELE LA CARE 

SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN 

CADRUL EDIŢIEI GHIDULUI 

Nr. 

crt. 

Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcția Numele și 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

3.1 Aplicare 1 Centre 

județene 

Funcționari 

publici și 

angajați 

contractuali 

Toți 

angajații CJ 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

1 Centre locale Funcționari 

publici 

Toți 

angajații CL 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

3.2 Informare 1 Direcția Audit 

Intern 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DAI 

Comunicat 

prin e-

mail de 
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serviciu în 

data de 

1 Solicitanți de 

ajutor 

național 

tranzitoriu și 

de sprijin 

cuplat în 

sectorul 

zootehnic 

  Comunicat 

prin 

publicare 

pe site-

APIA 

 

1 Direcţia 

Antifraudă, 

Control Intern  

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DACI 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

1 Direcţia plăți 

directe – 

sector vegetal 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DPD-SV 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

1 Direcţia plăți 

directe – 

sector 

zootehnic 

Funcționari 

publici și 

angajați 

contractuali 

Toți 

angajații 

DPD-SZ 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

1 Direcţia 

Control pe 

Teren 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DCT 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

1 Direcţia IT-

LPIS 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

DIT-LPIS 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

1 Serviciul 

Relaţii cu 

Publicul și 

Comunicare 

Funcționari 

publici 

Toți 

angajații 

SRPC 

Comunicat 

prin e-

mail de 

serviciu în 

data de 

 

3.3 Evidență  1 DMMRRI Consilier Responsabil 

aprobare 

Maria 

URSULETU 

- - 
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4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR 

UTILIZAȚI ÎN GHID 

4.1 Definiții ale termenilor 

Activitate agricolă– producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv 

recoltarea, mulsul, reproducerea animalelor şi deţinerea de animale, în scopuri agricole 

conform art. 4 alin (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 

Ajutor național tranzitoriu în sectorul zootehnic - ANTZ – ajutor reglementat de art. 37 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se acordă fermierilor crescători de animale din speciile 

bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare. 

An de cotă de referință: 2012-2013 sau 2013 – 2014 sau 2014 – 2015, determinat în funcție 

de data alocării de cotă de lapte pe o exploatație cu cod ANSVSA; 

Animale declarate - animalele care fac obiectul unei cereri de ajutor pentru animale în cadrul 

schemei de ajutoare pentru animale sau care fac obiectul unei cereri de plată pentru o măsură 

de sprijin legată de animale  

Animal determinat – înseamnă, în cazul unei scheme de ajutoare pentru animale, un animal 

pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de normele privind acordarea ajutorului, 

sau, în cazul unei măsuri de sprijin legate de animale, un animal identificat prin controale 

administrative sau prin controale la faţa locului; 

Animal cu neconformităţi - orice animal solicitat în cererea unică de plată care nu respectă 

criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului/sprijinului 

verificate la controlul administrativ şi/sau la controlul la faţa locului, după caz. 

Anul de cerere –anul calendaristic în care fermierii depun cererea unică de plată, conform 

art.9, alin.(1), lit. b) din ordonanță; 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritatea 

naţională care reglementează, coordonează şi controlează implementarea sistemului privind 

identificarea şi înregistrarea animalelor în România. 

Bivoliţă de lapte -înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată până la 

data -limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a 

cazului de circumstanță naturală, pentru bivolița de lapte care înlocuiește animalul cu 
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circumstanță naturală şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al 

exploataţiilor, denumit în continuare RNE; 

Cantitate de lapte livrată – cantitatea de lapte livrată de producător către un prim-cumpărător 

de lapte. 

Cantitate de lapte vândută direct – cantitatea de lapte vândută de producător direct către un 

cumpărător de lapte. 

Cedent - beneficiarul a cărui exploatație este transferată unui alt beneficiar 

Cererea unică de plată - cererea de ajutor și/sau de sprijin, după caz, în cadrul oricăreia dintre 

plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din ordonanță sau dintre măsurile delegate de dezvoltare 

rurală din Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe care fermierul o depune o singură dată 

pe an la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură; 

Cesionar - beneficiarul căruia i se transferă exploatația; 

Crescător de animale -persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale 

înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie. 

Contract de livrare a laptelui crud – contract încheiat în formă scrisă, între prim-cumpărător 

și producător, având ca obiect furnizarea de lapte crud . 

Controale administrative - controalele care au ca scop verificarea corectitudinii și 

exhaustivitățiiinformațiilor furnizate în cererea unică de plată, în documentele atașate acesteia 

sau în alte declarații, a respectării conformității cu toate criteriile de eligibilitate, cu 

angajamentele și cu alte obligații privind schema de ajutoare și/sau măsura de sprijin în cauză, 

a condițiilor în care este acordat ajutorul și/sau sprijinul, a cerințelor și a standardelor relevante 

pentru ecocondiționalitate, conform art. 24 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

809/2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1.306/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare 

și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, denumit în continuare 

Regulamentul (UE) nr. 809/2013 

Controlul vizual - înseamnă fără a aduce atingere controalelor administrative în cadrul 

sistemului integrat și controalelor la fața locului controlul administrativ privind 

completitudinea, coerența, plauzibilitatea și corectitudinea datelor din cererea unică de plată, a 

documentelor atașate cererii, precum și a documentelor doveditoare privind utilizarea terenului 

declarat. Controlul vizual se realizează la primirea cererii unice de plată sau a modificărilor 

acesteia ; 
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Cod unic de identificare – cod numeric alcătuit din 10 cifre în cazul ovinelor, caprinelor şi 

suinelor din exploataţii, respectiv din 12 cifre în cazul bovinelor, utilizat pentru identificarea 

individuală a unui animal la nivel naţional. 

Comercializare – înseamnă comercializare prin vânzarea directă a laptelui sau comercializare 

prin livrarea laptelui. 

Controale administrative - controale care au ca scop verificarea corectitudinii şi 

exhaustivităţii informaţiilor furnizate în cererea unică de plată - declarația privind sectorul 

zootehnic, în documentele ataşate acesteia sau în alte declaraţii, a respectării conformităţii cu 

toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele şi cu alte obligaţii privind schema de ajutoare 

şi/sau măsura de sprijin în cauză, a condiţiilor în care este acordat ajutorul şi/sau sprijinul, a 

cerinţelor şi a standardelor relevante pentru ecocondiţionalitate, conform art. 24 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (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. 

Data limită de depunere a cererii unice de plată - înseamnă data stabilită conform art. 9 alin. 

(2) sau alin. (3) din ordonanță. Pentru anul de cerere 2022 înseamnă data de 16 mai 2022. 

Data de referință - este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a 

fiecărui an de depunere pentru exploatațiile nou-înființate  

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - serviciu public 

descentralizat, subordonat tehnic şi administrativ Autorităţii Naţionale Sanitar - Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor. 

Exploataţie zootehnică - orice incintă împrejmuită, cu unul sau mai multe adăposturi, orice 

construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, 

tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinulpreşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind 

aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi 

înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr.40/2010. 

Exploataţii nou – înfiinţate -exploatațiile înființate în perioada cuprinsă între data începerii 

depunerii cererii unice de plată a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii 

javascript:OpenDocumentView(228909,%204225290);
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cererii unice de plată în anul în curs. Pentru anul de cerere 2022 sunt exploataţiile înfiinţate în 

intervalul 01.03.2021 – 28.02.2022 inclusiv; 

Femele ovine/caprine - femele din speciile ovine/caprine care au vârsta de minimum un an la 

data de 31 martie a anului de solicitare; 

Fermier - o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent 

de statutul juridic al acesteia a cărui exploataţie se situează pe teritoriul României și care 

desfășoară o activitate agricolă  

Livrare lapte - orice livrare de lapte crud, cu excepţia oricărui alt produs lactat, efectuată de 

un producător către un cumpărător, indiferent dacă transportul este asigurat de producător, de 

cumpărător, de întreprinderea care tratează sau prelucrează aceste produse sau de către un terţ. 

Neconformitate - în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligații 

legate de condițiile de acordare a ajutorului sau sprijinului menționat la articolul 67 alineatul 

(2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, 

angajamente sau alte obligații sau, în cazul ecocondiționalității, neconformitatea cu cerințele 

de reglementare în materie de gestionare din cadrul legislației Uniunii Europene, cu standardele 

privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, definite de statele membre în 

conformitate cu articolul 94 din Regulamentul (UE) nr.1.306/2013, sau cu cerința privind 

întreținerea pajiștilor permanente menționată la articolul 93 alineatul (3) din același regulament 

Paşaport – document oficial în care se înregistrează identitatea fiecărui animal din specia 

bovină, inclusiv bubaline şi bizoni. 

Perioadă de referinţă – perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată 

a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a anului 

curent 

Perioadă de reţinere – perioada în care un animal, care face obiectul unei cereri unice de plată, 

trebuie reținut în exploataţie inclusiv în evidențele acesteia, pentru care a depus cererea unică 

de plată sau transferat în alte exploatații ale solicitantantului sau în exploatațiile asociațiilor / 

cooperativelor / grupurilor de producători, inclusiv în evidențele acestora, în care a fost 

transferat temporar pentru pașunat. 

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale  - 

reprezintă forme de organizare a desfășurării activităților economice constituite potrivit 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
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familiale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 44/2008 

Prim – cumpărător de lapte – o întreprindere sau un grup de întreprinderi care cumpără lapte 

crud de la producători pentru a-l supune uneia ori mai multor operațiuni de colectare, ambalare, 

depozitare, răcire sau transformare, inclusiv în temeiul unui contract, ori pentru a-l ceda uneia 

sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele ori alte produse lactate  

Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) - colecţie de date în format electronic, care 

cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România. 

Registrul Unic de Identificare (RUI)- Registrul unic de identificare al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură. 

Registrul individual al exploataţiei (RIE) – înseamnă registrul ținut de deținătorii de animale 

în conformitate cu prevederile Regulamentelor (CE) nr. 429/2016  și 2035/2019, 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic (SCZ) – plată directă reglementată de art. 52 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 care se acordă fermierilor activi, crescători de animale din 

speciile bovine, ovine/caprine şi crescătorilor de viermi de mătase. 

Sistem Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA) - totalitatea 

aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi 

înregistrarea animalelor. 

Taur de carne - înseamnă masculul necastrat din specia taurine din rasele prevăzute în anexa 

nr.8 din OMADR nr.45/ 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

Vacă de lapte - înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la data -

limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului 

de circumstanță naturală, pentru vaca de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță 

naturală şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE; 

Vacă de carne - înseamnă femela din specia taurine din rasele prevăzute în anexa nr.8 din 

OMADR nr.45/2021, cu modificările și completările ulterioare, care a fătat cel puţin o dată 

până la data -limită de depunere a cererilor fără penalizări sau data notificării către APIA a 

cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de carne care înlocuiește animalul cu 

circumstanță naturală şi care are cel puţin un produs înregistrat în RNE; 

Vânzare directă – orice vânzare de lapte sau produse lactate, de la producător direct către 

consumator. 
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Verificări încrucişate - controale administrative desfășurate cu scopul detectării 

neconformităților privind datele declarate de fermier faţă de condiţiile de eligibilitate. 

Controalele încrucişate au ca scop evitarea acordării de sprijin necuvenit sau acordarea 

aceluiaşi tip de ajutor/sprijin de mai multe ori pentru aceeaşi exploataţie şi pentru a preveni 

cumularea necuvenită în cadrul schemelor de sprijin. 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

ANTZ - ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic 

ANZ - Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" 

BN – Buget Național  

CJ – APIA – Centrul județean APIA 

CL – APIA – Centrul local APIA 

DSVSA  - Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă 

ÎI - Întreprindere individuală 

ÎF - Întreprindere familială 

MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului 

PFA - Persoană fizică autorizată 

PJ- Persoana juridică  

RUI -Registrul unic de identificare al APIA  

RG – Registrul Genealogic 

RNE - Registrul Naţional al Exploataţiilor 

SCZ – spriin cuplat în sectorul zootehnic 

SNIIA - Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor 

TC 1.1 – vaca de carne înscrisă în RG, secțiunea principală 

TC 1.2 – taur de carne înscris în RG, secțiunea principală 

TC 3.1 – vaca de carne înregistrată în RG, secțiunea suplimentară 

VL – vaca de lapte  

FB - bivolița de lapte 
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VM – viermi de mătase 

 

5. ELEMENTE DE INTERES PENTRU BENEFICIARI 

5.1 Scopul ghidului 

Este de a informa posibilii beneficiari cu privire la schemele de sprijin acordate în sectorul 

zootehnic. 

Ghidul pentru solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii (ANTZ) și sprijinului cuplat 

(SCZ) în sectorul zootehnic, structurat ca material de informare pus la dispoziția fermierilor, 

este materialul suport pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea Cererii unice de plată – 

declarația privind sectorul zootehnic, pentru Campania 2022. 

Prezentul ghid pune la dispoziția solicitanților informații referitoare la: 

- condiţii de acordare;  

- modalitate de completare şi depunere a cererii unice de plată - declarația privind 

sectorul zootehnic; 

- documente obligatorii, generale și specifice; 

- termen de depunere;  

- alte informații. 

 

5.2 Domeniul de aplicare  

Respectarea prevederilor legale, a procedurii privind completarea şi depunerea cererilor 

unice de plată – declarația privind sectorul zootehnic, respectarea de către solicitanti a 

obligaţiilor şi angajamentelor asumate prin semnarea acestora, informarea asupra sancțiunilor 

pe care le pot suporta fermierii în cazul nerespectării acestora. 

Conform art.1. alin. (3) din OUG nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor 

instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările și 

completările ulterioare, ajutoarele naționale tranzitorii se vor acordă în limita prevederilor 

bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Conform art.3. alin (1) din OUG nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor 

instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările și 
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completările ulterioare, plațile directe respectiv, sprijinul cuplat în sectorul zootehnic se acordă 

în limita plafonului anual aprobat României de către Comisia Europeană. Sursa de finanțare se 

asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în 

limita prevederilor bugetare aprobate anual. 

5.3 Documente de referință 

5.3.1 Reglementări internaționale 

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

decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de 

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

814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 

Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. 

Regulament delegat (UE) nr.639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 

unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 

agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat. 

Regulament 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 ecocondiționalității; 

Regulamentului (UE) nr. 429/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 

2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte 

din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”); 

Regulamentului delegat (UE) nr.  2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare 

a Regulamentului (UE) nr. 429/2016 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește normele pentru unităţile care deţin animale terestre și incubatoare, precum și pentru 

trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute și a ouălor pentru incubaţie; 
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Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 809 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (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. 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2333/2015 din 14 decembrie 2015 de 

modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire 

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

Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare şi Control; 

Regulamentul (UE) 2220/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare 

agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013 și 

(UE) nr. 229/2013, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 

și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în 

anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește 

resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022,  publicat în Jurnalul 

Oficial nr. 437 din 28 decembrie 2020, 

Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind pretecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind 

protecția datelor). 

5.3.2 Legislație primară 

Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legea nr. 142/2012 pentru aprobarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora. 

Legea 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor 

lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al 

produselor lactate, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

Hotărârea de Guvern nr.67/2021 privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de 

animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022 

O.U.G. nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care 

se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările și completările ulterioare 
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O.U.G. nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și 

ecvinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Guvernul României formă aplicabilă de la 

05.07.2019. 

Codul Penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală,cu modificările și 

completările ulterioare. 

Codul de Procedură Civilă, republicat, adoptat prin Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

5.3.3 Legislație secundară 

H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 

nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru 

implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi 

bovinelor, cu modificările şi completările ulterior. 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea 

Registrului fermelor care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor 

reglementate de politica agricolă comună (PAC), cu modificările și completările ulterioare. 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 pentru aprobarea 

sistemului de sancțiuni pentru  ecocondiţionalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin 

pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 39/R/17.01.2022 privind aprobarea 

structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului central al Agenției de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură; 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ
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Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1955/R/30.12.2019 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului central al Agenției de Plăți 

și Intervenție pentru Agricultură; 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de 

plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)  şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică 

în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19; 

Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1735/R/25.05.2020 pentru 

aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea și controlul 

infecțiilor, aplicabile la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al instituțiilor 

subordonate acestuia, pe durata stării de alertă, în contextul epidemiologic generat de virusul 

SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de 

risc epidemiologic și biologic; 

Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 310/2021 privind unele măsuri 

aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei COVID-19 asupra 

angajamentelor aferente măsurilor de mediu și climă și măsurii de bunăstare a animalelor din 

cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

 

5.4 DESCRIEREA GHIDULUI 

5.4.1 Generalități 

Condiţii generale de eligibilitate ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin în sectorul 

zootehnic în conformitate cu art. 9 din O.U.G.nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți 

și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute la art.1 alin. (2),din ordonanţă,fermierii trebuie: 
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     a) să fie înregistraţi în Registrulunic de identificare, administrat de APIA; 

   b) să depună cerere unică de plată înt ermen; 

   c) să deţină un număr minim de animale. 

 d) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact 

actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice 

de la modificare (Anexa 4); 

   e) să notifice APIA întermen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute 

în înregistrările persoanelor juridice de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: 

administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate (Anexa 10); 

   f) să comunice în termen de 15 zile calendaristice, înscris, la APIA orice modificare a 

datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada 

cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii; 

   g) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile 

în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista 

suprafeţelor şi/sau efectivele de animale; 

     h) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în 

baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, păstrate, procesate, prelucrate 

cu alte instituții ale statului și entități ce au rol de verificare și control, verificate în vederea 

calculării sumelor de plată și transmise autorităților responsabile,în vederea elaborării de studii 

statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea ș 

icompletarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

   i) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre 

animalele din exploataţie să fie prelucrate și utilizate pentru controalele administrative 

încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor 

tipuri de date; 
   j) să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) 

nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie; 

k) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest 

sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

   

5.4.1.1 Scheme de plată în sectorul zootehnic 

Ajutor național tranzitoriu în sectorul zootehnic (ANTZ)reglementat de prevederile art. 

37 alin (2) si (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 consolidat  

- în sectorul lapte, schema decuplată de producție, specia bovine,(ANTZ 7 - L) 

- în sectorul carne, schema decuplată de producție, specia bovine, (ANTZ 8 - C) 

- schema cuplată de producție, specia ovine/caprine (ANTZ 9) 

ATENȚIE ! 

- ANTZ 7 – L - schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi ANTZ 8 – C - 

schema decuplată de producţie în sectorul carne NU se supune controlului la faţa 

javascript:OpenDocumentView(219460,%204002020);
javascript:OpenDocumentView(94211,%201800650);
javascript:OpenDocumentView(94211,%201800650);
javascript:OpenDocumentView(94211,%201800650);
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locului și nici aplicării de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de 

ecocondiționalitate.  

- ANTZ 9 se supune controlului la fața locului dar nu se supune aplicării de 

sancțiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate. 

 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic (SCZ), se acordă  fermierilor activi, crescători de animale 

din speciile bovine, ovine/caprine, şi crescătorilor de viermi de mătase, în funcţie de efectivul 

de animale determinate/kg gogoşi crude de mătase determinate, solicitat/e de beneficiar, din 

următoarele categorii: 

- bivolițe de lapte(SCZ FB) 

- ovine (SCZ O) 

- caprine (SCZ C) 

- taurine de carne (SCZ TC) 

- vaci de lapte (SCZ VL) 

- viermi de mătase (SCZ VM) 

5.4.1.2  Beneficiari 

Beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ) 

Fermierii, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa 

APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru schemele: 

ANTZ 7 - L, ANTZ 8 - C, ANTZ 9. 

Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea 

schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 

și 2022, cu modificările și completările ulterioare sunt fermierii persoane fizice şi/sau persoane 

juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren 

agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În 

categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) 

din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de 

producători care desfăşoară activitate agricolă (art. 7 alin.(2) din O.U.G. nr.11/2021 pentru 

aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în 

anii 2021 și 2022, cu modificările și completările ulterioare. 
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Universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de 

cercetare şi producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte 

organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau 

de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, 

cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin 

predare, publicare sau transfer de tehnologie, beneficiază de plăţile prevăzute la art. 1 alin.(3) 

din OUG nr. 11 / 2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare 

care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările și completările ulterioare 

potrivit prevederilor art. 6 din OUG nr. 11 /2021. 

Beneficiarii sprijinului cuplat facultativ în sectorul zootehnic (SCZ) 

Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt fermierii activi persoane fizice și/sau 

persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de deținători legali de animale, 

potrivit prevederilor legislației în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și 

cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară 

activitate agricolă.(art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr.11/20121 pentru aprobarea schemelor de plăți 

și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu 

modificările și completările ulterioare). 

Universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de 

cercetare şi producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte 

organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau 

de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, 

cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin 

predare, publicare sau transfer de tehnologie, beneficiază de plăţile prevăzute la art. 1 și 35 din 

OUG nr.11/2021 potrivit prevederilor art. 6 din OUG nr.11/2021, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Pot beneficia de sprijin cuplat în sectorul zootehnic fermierii activi, crescători de animale 

din speciile bovine, ovine/caprine şi crescătorii de viermi de mătase, în funcţie de efectivul de 

animale determinate/kg gogoşi crude de mătase determinate. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/58004#A25
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5.4.1.3 Noțiuni generale despre identificarea animalelor 

 Numărul de crotalii care trebuie să fie aplicat animalelor 

a) Bovinele trebuie se fie identificate cu două crotalii auriculare simple, având imprimat 

acelaşi cod unic de identificare a animalului. 

b) Ovinele şi caprinele născute începând cu 1 ianuarie 2010 care au fost identificate iniţial cu 

o crotalie auriculară simplă, trebuie să fie identificate şi cu o crotalie auriculară electronică 

ce conţine acelaşi cod unic de identificare a animalului. 

5.4.1.4 Condiţii de acordare 

5.4.1.4.1 Condiții de acordare a Ajutorului Național Tranzitoriu 

5.4.1.4.1.1 Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul lapte - schema 

decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7 - L) 

Anul de referința pentrufermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până 

la data de 1 aprilie 2015) se determină astfel: 

 2012-2013 - perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2012 şi 31 martie 2013 inclusiv, 

pentru fermierii care au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și 

cărora, până la data de 31 martie 2013 inclusiv, le–a fost alocată pentru prima dată o 

cotă pentru exploatația respectivă. 

 2013-2014 - perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2013 şi 31 martie 2014 inclusiv, 

în care fermierii au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și în care 

le–a fost alocată pentru prima dată o cotă pentru exploatația respectivă. 

 2014-2015 - perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2014 și 31 martie 2015 inclusiv, 

în care fermierii au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și în care 

le–a fost alocată pentru prima dată o cotă pentru exploatația respectivă. 

 

Perioada de referință (pentru fermierii care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare 

a cotelor de lapte, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015: 

 01.04.2015 - 29.02.2016 - perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 29 februarie 2016 în 

care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o 

exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2016; 
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 01.03.2016 – 28.02.2017 - perioada cuprinsă între 1 martie 2016 şi 28 februarie 2017 

în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o 

exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2017; 

 01.03.2017 – 28.02.2018 - perioada cuprinsă între 1 martie 2017 si 28 februarie 2018 

în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o 

exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2018; 

 01.03.2018 – 28.02.2019 - perioada cuprinsă între 1 martie 2018 si 28 februarie 2019 

în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o 

exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2019; 

 01.03.2019 – 29.02.2020 - perioada cuprinsă între 1 martie 2019 si 29 februarie 2020 

în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o 

exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2020; 

 01.03.2020–28.02.2021 - perioada cuprinsă între 1 martie 2020 si 28 februarie 2021 în 

care noii solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte pot solicita acest sprijin, pe o 

exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2021. 

 01.03.2021-28.02.2022 - perioada cuprinsă între 1 martie 2021 si 28 februarie 2022 în 

care noii solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte pot solicita acest sprijin, pe o 

exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2022. 

 

a. Fermierii, crescători de bovine care au fost înregistraţi în sistemul de administrare a 

cotelor de lapte, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin 

un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu 

legislaţia sanitară veterinară în vigoare, la data depunerii cererii unice de plată 

pentru ANTZ 7 – L dacă cererea unică de plată este depusă până la data limită 

de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări dacă 

cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări; 

- solicitantul să fi comercializat (vânzare directă/livrare la procesare) o cantitate 

de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA solicitată, în anul 

de cotă de referință; 

- solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul 

de cotă 2014 - 2015 cu exploatația cu cod ANSVSA solicitată. 
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NOTĂ 

Plata ANTZ 7-L se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte produsă şi 

înregistrată ca livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte, 

în anul de cotă de referință, pe o exploatație cu cod ANSVSA. 

b. Fermierii, crescători de bovine care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a 

cotelor de lapte, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015, 

și care au obținut un drept de primă pentru perioada de referință 01.04.2015 - 

29.02.2016/ 01.03.2016 – 28.02.2017/ 01.03.2017 – 28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 

01.03.2019 - 29.02.2020/ 01.03.2020-28.02.2021 trebuie să îndeplinească următoarea 

condiție: 

- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin 

un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu 

legislaţia sanitară veterinară în vigoare, la data depunerii cererii unice de plată 

pentru ANTZ 7 – L dacă cererea este depusă până la data limită de depunere 

fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări, dacă cererea unică de 

plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări; 

NOTĂ 

Plata ANTZ 7 – L se acordă doar pentru cantitatea pentru care fermierul a obținut un 

drept la primă în campania 2016/2017/2018/2019/2020/2021, respectiv o cantitate de 

minimum 3 tone de lapte, comercializată în perioada de referinţă 01.04.2015- 29.02.2016/ 

01.03.2016 – 28.02.2017/ 01.03.2017 – 28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 01.03.2019-

29.02.2020/ 01.03.2020-28.02.2021 per exploatație cu cod ANSVSA. 

c. Fermierii, crescători de bovine care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a 

cotelor de lapte, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015, 

și care nu au obținut un drept de primă pentru perioada de referință 01.04.2015 - 

29.02.2016/ 01.03.2016 – 28.02.2017/ 01.03.2017 – 28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 

01.03.2019-29.02.2020/ 01.03.2020-28.02.2021, per exploataţie din cerere, pot solicita 

prima ANTZ 7-L pentru perioada de referință 01.03.2021-28.02.2022 și trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: 
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- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal 

din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară 

în vigoare, la data depunerii cererii unice de plată pentru ANTZ 7 – L (dacă cererea este 

depusă până la data limită de depunere fără penalizări) sau la data limită de depunere fără 

penalizări (dacă cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări); 

- solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu 

cod ANSVSA solicitată, în perioada de referinţă 01.03.2021-28.02.2022. 

NOTĂ 

Plata ANTZ 7 – L se acordă pentru o cantitatea de minimum 3 tone de lapte, 

comercializată în perioada de referinţă 01.03.2021-28.02.2022, pe o exploatație cu cod 

ANSVSA. 

 

5.4.1.4.1.2 Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul carne - schema 

decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8-C) 

Data de referinţă este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a 

fiecărui an de depunere pentru exploataţiile nou-înfiinţate  

- 31.01.2013 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate până la data de 31.01.2013 

inclusiv(excepție pentru anul de cerere 2013); 

- 17.04.2014 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 1.02.2013 – 

17.04.2014 inclusiv(excepție pentru anul de cerere 2014); 

- 31.03.2015 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 18.04.2014 – 

31.03.2015 inclusiv (excepție pentru anul de cerere 2015); 

- 29.02.2016 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.04.2015 – 

29.02.2016 inclusiv; 

- 28.02.2017 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2016 – 

28.02.2017 inclusiv; 

- 28.02.2018 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2017 – 

28.02.2018 inclusiv; 

- 28.02.2019 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2018 – 

28.02.2019 inclusiv; 
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- 29.02.2020 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2019 – 

29.02.2020, inclusiv; 

- 28.02.2021 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2020-

28.02.2021, inclusiv. 

- 28.02.2022 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2021-

28.02.2022, inclusiv 

Pentru exploataţiile înfiinţate până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv: 

- solicitanții deţin, per exploataţie cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine, 

cu vârsta de minimum 16 luni, la data de referinţă 31 ianuarie 2013, înregistrate în RNE; 

- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal 

din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară 

în vigoare, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică de plată este depusă până la 

data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări, dacă 

cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări. 

Pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014/ 18 aprilie 

2014 - 31 martie 2015/ 1 aprilie 2015 - 29 februarie 2016/ 1 martie 2016 - 28 februarie 

2017/ 1 martie 2017 - 28 februarie 2018/ 1 martie 2018 - 28 februarie 2019/ 1 martie 

2019 - 29 februarie 2020/ 1 martie 2020—28 februarie 2021 : 

- solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine 

purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă 

şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință , înregistrate 

în RNE; 

- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal 

din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară 

în vigoare, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică de plată este depusă până la 

data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări, dacă 

cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări. 

 

Pentru exploataţiile nou înfiinţate, în perioada 1 martie 2021 - 28 februarie 2022, inclusiv: 

- solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete 

bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de 

primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28 februarie 

2022, înregistrate în RNE; 
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- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal 

din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară 

în vigoare, la data solicitării ANTZ 8-C dacă cererea unică de plată este depusă până la 

data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări, dacă 

cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări. 

 

NOTĂ 

Plata ANTZ 8-C se acordă pentru minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite 

dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă cu vârsta 

de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de 

minimum 7 luni, existent în exploatație la data de referință. 

 

IMPORTANT ! 

Dacă cererea unică de plată este depusă în perioada fără penalizări, plata ANTZ 8 – C se 

acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-

un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de 

minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de 

minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, 

dacă la data depunerii cererii în exploatația înregistrată în RNE mai există cel puțin un 

animal din specia bovine identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară 

veterinară în vigoare. 

Dacă cererea unică de plată este depusă în perioada cu penalizări, plata ANTZ 8 – C se 

acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine, purtătoare de primă provenite dintr-

un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de 

minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de 

minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, 

dacă la data limită de depunere fără penalizări, în exploatația înregistrată în RNE, mai 

există cel puțin un animal din specia bovine şi înregistrat în conformitate cu legislaţia 

sanitară veterinară în vigoare 

ATENȚIE ! 
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ANTZ 7 – L - schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi ANTZ 8 – C - schema 

decuplată de producţie în sectorul carnenu sunt supuse controlului la faţa locului și nici 

aplicării de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate  

 

5.4.1.4.1.3 Ajutorul Național Tranzitoriu speciile ovine/caprine - schema 

cuplată de producţie, (ANTZ 9) 

Se acordă fermierilor, crescători de ovine/caprine, pentru ovinele femele şi/sau caprinele 

femele, identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiţii: 

- efectivul din exploataţia cu cod ANSVSA înregistrat în RNE, pentru care se solicită sprijin, 

să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au 

împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea 

unică de plată - declarația privind sectorul zootehnic; 

- efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ 9 să fie înscris în RNE 

la data solicitării ANTZ 9; 

- efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ 9 să fie menţinut 

în exploataţia/ exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere, pe perioada de 

reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de 

plată, respectiv până la data de 24 august 2022, inclusiv (finalul perioadei de reținere); 

- solicitantul să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în 

conformitate cu prevederile Regulamentelor (CE) nr. 429/2016  și 2035/2019. 

ATENȚIE ! 

În cererea de plată – declaraţia sector zootehnic, solicitantul declară la Centrul Judeţean/ 

local al APIA, codul ANSVSA al exploataţiei în care se găsesc animalele la data depunerii 

cererii de plată.Dacă animalele vor trece în alt cod de exploatație pentru pășunat, acesta 

va fi trecut de către fermier în cerere în câmpul 50. 

Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la 

finalul perioadei de reținere (de 100 de zile) au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile 

cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploataţiile asociaţiilor/ 

cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru 



 
Direcţia Plăți Directe Sector 

Zootehnic 
Serviciul Manuale Zootehnie, Rentă 

Ghid pentru solicitanții ajutoarelor naționale 
tranzitorii și sprijinului cuplat în sectorul 

zootehnic, Campania 2022 
Cod: DPD-SZ-GSANTZSCZ 

 
Ediţia a VIII-a 

 

Pagina: 
35/110 

 

Public 
 

păşunat, cu condiția ca animalele să râmână în proprietatea solicitantului pe durata 

transferului temporar. 

NOTĂ 

Plata ANTZ 9 se acordă pentru minimum 50 de capete de femele ovine eligibile la plată 

și/sau 25 de capete de femele caprine eligibile la plată, per exploataţia cu cod ANSVSA. 

ATENȚIE! 

ANTZ 9 se supune controlului la fața locului dar nu se supune aplicării de sancțiuni 

pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate. 

5.4.1.4.2 Condiții de acordare a Sprijinului Cuplat în sectorul Zootehnic 

 

Sprijinul Cuplat în sectorul zootehnic se acordă fermierilor activi. 

Fermierul Activ 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a dovedi calitatea de fermier activ 

sunt prevăzute în art. 6 din O.U.G. nr.11/2021, cu modificările și completările ulterioare şi în 

Cap. IV – Fermierul activ din Ordinul MADR nr.45/2021, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi, persoane fizice şi/sau persoane juridice care 

desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau 

deţinători legali de animale, potrivit legislaţiei în vigoare. 

a) Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate 

potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 

11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a 

anexei X la Regulamentul menţionat, denumit încontinuare Regulamentul nr. 639/2014, 

plăţi care nu ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro este fermier activ şi poate 

beneficia de plăţi directe (sprijin cuplat) 
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b)  Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior 

de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din 

Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro se pot înregistra 

la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale, sau întreprinderi familiale, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 44/2008 privind 

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 182/2016 ,sau ca persoane juridice, care desfăşoară o 

activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau 

întreprinderile familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice, în ceea ce 

priveşte patrimoniul de afectaţiune definit conform laart. 2 lit. j) din O.U.G. nr. 

44/2008aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 

c) Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe 

calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014,care ar fi depăşit cuantumul 

de 5.000 euro şi care nu se înregistrează conform prevederilor de mai sus, trebuie să furnizeze 

documente din care să rezulte îndeplinirea uneia din condiţiile următoare: 

- cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile 

sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal, pentru care sunt 

disponibile astfel de dovezi verificabile; sau  

- veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă 

cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt 

disponibile dovezi verificabile. 

d) Fermierii personae juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi 

directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit 

cuantumul de 5.000 euro, au calitatea de fermier activ dacă sunt înregistraţi la Oficiul Naţional 

al Registrului Comerţului cu activitate agricolă. În cazul în care nu sunt înregistrați cu o 

activitate agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre 

condiţiile menţionate la pct.c) 

e) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii personae juridice care în anul 

anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din 

Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care nu sunt 

înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi din ale/al căror acte de înfiinţare/act 

constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182729
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182729
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în subordinea universităţilor, trebuie să furnizeze actul de înfiinţare din care să reiasă activitatea 

agricolă. În cazul în care din actul de înfiinţare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze 

documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile menţionate la pct.c) 

f) Persoanele fizice sau juridice ori formele asociative de persoane fizice sau juridice 

care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform prevederilor art. 

12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care 

gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii 

imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităţilor de recreere pot fi 

considerate fermier active dacă îndeplinesc una din condiţiile menţionate la pct.c) 

g) Persoanele fizice sau juridice ori formele asociative de persoane fizice sau juridice 

care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor art. 

12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care 

gestionează firme/companii de construcţii, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, 

unităţi administrativ-teritoriale - comune, municipii, oraşe, judeţe - pot fi considerate fermier 

active dacă îndeplinesc una dintre condiţiile menţionate la pct.c) 

h) Pentru persoanele juridice aflate în cazul menţionat la pct.f) și pentru persoanele fizice 

menţionate la pct.c), dovezile verificabile sunt documente din care să reiasă veniturile totale și 

veniturile obținute din activitățile agricole și activități neagricole, care se stabilesc prin ordin al 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

i) Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, 

calculul estimat al plăților directe depășind cuantumul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de 

fermier activ potrivit pct. b) sau c) 

j) Fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată 

au primit plăți directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea 

de fermier activ potrivit pct. b) sau c) 

k) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, 

calculul estimat al plăților directe depășind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de 

fermier activ potrivit pct. b) sau c) 
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ATENȚIE ! 

Dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ trebuiesă fie prezentate la 

APIA nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. 

Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau 

ca persoane juridice, persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea 

financiară conform art. 1 alin. (1) - (4) din Legea nr. 82 /1991 a contabilității – Republicată, 

prezintă adeverința eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile 

totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi, veniturile 

din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi. 

În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte 

că desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile pentru îndeplinirea condițiilor de la art.6 

alin (8), lit.(a) sau (b) din OUG nr. 11/2021, cu modificările și completările ulterioare, sunt 

situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total 

realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată.  

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin (8) lit. a) sau b) din 

ordonanţă pentru persoanele juridice, în ultimul an fiscal, sunt:   

a) formularul "Date informative" (cod 30), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor 

publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 

anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde 

indicatorul "venituri din activităţi agricole", definit la art. 23 alin. (1);   

b) formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20), aprobat anual prin ordin al 

ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice care cuprinde indicatorul "venituri 

totale".   

În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să 

rezulte că desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile sunt situaţiile financiare anuale, 

act:601757%2076130917
act:601757%2076130918
act:626383%2077037425
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respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior 

anului depunerii cererii unice de plată.  

 

Dovezile verificabile pe care le furnizează persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC 

şi din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea principală agricolă, 

sunt, după caz, următoarele: bilanţ contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii; jurnalul de 

venituri şi cheltuieli; contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii. 

Dacă fermierul nu poate dovedi calitatea de fermier activ, se resping la plată toate 

schemele de sprijin cuplat din sectorul zootehnic. 

 

Sprijin Cuplat în sectorul zootehnic (SCZ) se acordă fermierilor activi crescători de 

animale din speciile bovine, ovine/caprine, şi crescătorilor de viermi de mătase, în funcţie de 

efectivul de animale determinate / kg gogoşi crude determinate, din următoarele 

categorii: 

a. bivoliţe de lapte; 

b. ovine; 

c. caprine; 

d. taurine de carne; 

e. vaci de lapte; 

f. viermi de mătase. 

ATENȚIE! 

Pe lângă condițiile de eligibilitate menționate, solicitanţii SCZ trebuie să respecte normele 

de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din Regulamentul (UE) nr. 

1.306/2013, pe întreaga exploataţie cu cod ANSVSA.  

5.4.1.4.2.1 Sprijinul cuplat pentru creşterea bivoliţelor de lapte (SCZ-FB) 

SCZ-FB se acordă fermierilor activi care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 
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a) solicită SCZ-FB pentru un efectiv de maximum 100 de capete de bivolițe de lapte, 

inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA; 

b) deţin registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu 

prevederile Regulamentelor (CE) nr. 429/2016  și 2035/2019; 

c) menţin bivolițele de lapte solicitate pentru SCZ-FB pe o perioada de reținere de 6 luni de 

la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, respectiv până la data 

de 16.11.2022, inclusiv (finalul perioadei de reținere), în  exploatația/exploatațiile cu cod 

ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în 

exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost 

transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca proprietarul animalelor sa rămână 

solicitantul pe durata transferului temporar; 

d) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ-FB sunt identificate şi înregistrate în RNE la 

data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere,  

potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat 

(UE) nr. 639/2014  

e) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ-FB sunt înscrise/înregistrate în Registrul 

genealogic al rasei secțiunea principală sau suplimentară; 

f) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ-FB trebuie să aibă cel puţin o fătare până la 

data -limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a 

cazului de circumstanță naturală, pentru bivolița de lapte care înlocuiește animalul cu 

circumstanță naturalăşi trebuie să aibă cel puţin un produs înregistrat în RNE. 

Excepție fac bivolițele de lapte care provin din import (2021-2022) sau care au avut fătări 

cu produs declarat mort/neviabil pentru care se prezintă documente doveditoare. 

NOTĂ 

În cererea unică se vor solicita maxim 100 capete bivoliţe. 

5.4.1.4.2.2 Sprijinul cuplat pentru creşterea ovinelor (SCZ-O ovine femele 

şi/sau berbeci) 

Se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale: 

- solicită SCZ-O pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine 

şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană 
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definită în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului Naţional 

de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C 

(2015)3508/26.05.2015, publicată pe site-ul www.madr.ro, «Informare Măsuri de Mediu 

şi Climă PNDR 2014-2020», «Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx», pentru care 

se solicită SCZ-O pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete femele ovine şi/sau 

berbeci, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

- animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ-O, ovine femele şi/sau 

berbeci, au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare; 

- femelele ovine pentru care se solicită SCZ-O trebuie să aibă vârsta de maxim 8 ani la 

data limită de depunere fără penalizări; 

- berbecii pentru care se solicită SCZ-O trebuie să aibă vârsta maximă de 6 ani la data 

limită de depunere fără penalizări ; 

- efectivul de animale pentru care se solicită SCZ-O ovine femele şi/sau berbeci trebuie să 

fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai 

târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful 

al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la 

regulamentul menţionat;  

- animalele pentru care se solicită SCZ-O ovine femele şi/sau berbeci, trebuie să fie 

menţinute/menţinuţi pe o perioada de reținere de 100 zile de la data-limită de depunere 

fără penalizări a cererii unice de plată, respectiv până la data de 24 august 2022, inclusiv 

(finalul perioadei de reținere), în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA 

menţionată/menţionate în cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de 

solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în 

care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca proprietarul 

animalelor sa rămână solicitantul pe durata transferului temporar.; 

- să deţină registrul individual al exploataţiei, completat în conformitate cu prevederile 

Regulamentelor (CE) nr. 429/2016  și 2035/2019; 

file:///C:/Users/gcristu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp459712/12039198.htm
file:///C:/Users/gcristu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp459712/12038327.htm
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- berbecii pentru care se solicită SCZ-O trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al 

rasei, secțiunea principală până în data de 1 septembrie 2022 inclusiv; 

- efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea 

principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de 

minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, 

la 35 de femele ovine (condiţia de eligibilitate trebuie să fie îndeplinită până la data de 1 

septembrie 2022, inclusiv) 

- efectivul de femele ovine, neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, pentru 

care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de 

origine la 35 femele ovine; 

ATENȚIE ! 

În cererea unică de plată – declaraţia sector zootehnic solicitantul declară la Centrul 

judeţean/local al APIA, codul ANSVSA al exploataţiei în care se găsesc animalele la data 

depunerii cererii de plată. Dacă animalele urmează să fie transferate în alt cod de 

exploatație pentru pășunat acesta va fi trecut de către fermier în cerere în câmpul 50. 

Nu se solicită la plată berbeci neînscriși în Registrul Genealogic al Rasei. 

NOTĂ 

Fermierii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci solicită 

și beneficiază de SCZ-O calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele ovine 

şi/sau berbeci. 

Plata se efectuează pentru un efectiv de minim 150 capete ovine determinate, respectiv 

pentru un efectiv de minim 60 capete ovine determinate din zona montană. 

Dacă unul sau mai multe animale au neconformitati rezultate în urma controlului 

administrativ și/sau la fața locului şi din efectivul de minim 150 de capete solicitate, sunt 

determinate mai puţin de 150 capete, fermierul nu încasează sprjin pentru niciunul din 

animalele determinate pentru schema SCZ-O. 

Pentru zona montană, dacă unul sau mai multe animale au neconformitati, rezultate în 

urma controlului administrativ și/sau la fața locului şi din efectivul de minim 60 de capete 
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solicitate, sunt determinate mai puţin de 60 capete, fermierul nu încasează sprijin pentru 

niciunul din animalele determintate pentru schema SCZ-O.  

In funcție de numărul de animale cu neconformități se pot aplica și sancțiuni 

administrative sau sancțiuni suplimentare (multianuale). 

 

5.4.1.4.2.3 Sprijinul cuplat pentru creşterea caprinelor (SCZ-caprine 

femele şi/sau ţapi) 

Se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

- solicită SCZ-C pentru un efectiv de minimum 50 şi maximum 500 de capete de femele 

caprine şi/sau ţapi de reproducţie, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, 

care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ-C și 

se acordă pentru animalele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

- femelele caprine pentru care se solicită SCZ-C trebuie să aibă vârsta de maxim 8 ani la 

data limită de depunere fără penalizări; 

- ţapii pentru care se solicită SCZ-C trebuie să aibă vârsta de maxim 6 ani la data limită 

de depunere fără penalizări; 

- efectivul de animale pentru care se solicită SCZ-C trebuie să fie identificat şi înregistrat 

în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a 

perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin 

în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat 

- femelele caprine şi/sau ţapii din exploataţie pentru care se solicită SCZ-C trebuie să 

fie menţinute/ menţinuţi pe o perioada de reținere de 100 zile de la data-limită de 

depunere fără penalizări a cererii unice de plată, respectiv până la data de 24 august 2022, 

inclusiv (finalul perioadei de reținere), în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA, 

menţionată/ menţionate în cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de 

solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în 

care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca proprietarul 

animalelor sa rămână solicitantul pe durata transferului temporar; 

file:///C:/Users/gcristu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp459712/12039198.htm
file:///C:/Users/gcristu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp459712/12038327.htm
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- să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate 

cu prevederile Regulamentelor (CE) nr. 429/2016  și 2035/2019 

- țapii pentru care se solicită SCZ-C trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, 

secțiunea principală (până în data de 1 septembrie 2022 inclusiv); 

- efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea 

principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de 

minimum un țap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 

35 de femele caprine (până în data de 1 septembrie 2022, inclusiv);  

- efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, pentru 

care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap cu certificat de origine 

la 35 de femele caprine. 

ATENȚIE ! 

În cererea unică de plată – declaraţia sector zootehnic solicitantul declară la Centrul 

judeţean/local al APIA, codul ANSVSA al exploataţiei în care se găsesc animalele la data 

depunerii cererii de plată. 

Dacă animalele urmează să fie transferate temporar în alt cod de exploatație pentru 

pășunat, acesta va fi trecut de către fermier în cerere în câmpul 50. 

Nu se solicită la plată țapi neînscriși în Registrul Genealogic al Rasei. 

NOTĂ 

Solicitanţii fermierii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine și/sau țapi 

solicită și beneficiază de SCZ-C calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele 

caprine şi/sau ţapi. 

Plata se efectuează pentru un efectiv de minim 50 capete caprine determinate. 

Dacă unul sau mai multe animale au neconformitati, rezultate în urma controlului 

administrativ și/sau la fața locului şi din efectivul de minim 50 de capete solicitate, sunt 

determinate mai puţin de 50 capete, fermierul nu încasează sprjin pentru niciunul din 

animalele determinate pentru schema SCZ-C. 

In funcție de numărul de animale cu neconformități se pot aplica și sancțiuni 

administrative sau sancțiuni suplimentare (multianuale). 
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5.4.1.4.2.4 Sprijinul cuplat pentru creşterea taurinelor de carne (SCZ-TC) 

SCZ-TC se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) solicită SCZ-TC pentru un efectiv de minimum 10 capete şi maximum 250 de capete 

taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, constituit, după 

caz, din: 

- vaci de carne înscrise în Registul genealogic secțiunea principală, care nu au 

beneficiat de sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte în anii anteriori; şi/sau 

- vaci de carne înregistrate în Registul genealogic secțiunea suplimentară, care nu au 

beneficiat de sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte în anii anteriori; şi/sau 

- tauri de carne. 

b) menţin animalele, solicitate pe schemele de SCZ-TC pe o perioada de reținere de 6 luni de 

la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, respectiv până la data de 

16.11.2022 inclusiv (finalul perioadei de reținere) în exploatația/exploatațiile cu cod 

ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în 

exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost 

transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca solicitantul să fie proprietarul 

animalelor pe durata transferului temporar; 

c) deţin Registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu 

prevederile Regulamentelor (CE) nr. 429/2016  și 2035/2019; 

d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ-TC să fie identificat şi înregistrat în RNE 

la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, 

potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 

639/2014; 

e)  vacile de carne din exploataţia cu cod ANSVSA pentru care fermierul solicită SCZ-TC 

trebuie să aibă vârsta de maximum 12 ani la data limită de depunere fără penalizări; 

f)  taurii de carne din exploataţia cu cod ANSVSA pentru care fermierul solicită SCZ-TC 

trebuie să aibă vârsta de maximum 6 ani la data-limită de depunere fără penalizări; 

g) vacile de carne pentru care se solicită SCZ-TC trebuie să fie înscrise/înregistrate în 

Registrul Genealogic al Rasei secțiunea principală sau suplimentară; 
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h) taurii de carne pentru care se solicită SCZ-TC trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic 

al rasei, secţiunea pricipală; 

i) vacile de carne pentru care se solicită SCZ-TC trebuie să aibă cel puţin o fătare până la data 

-limită de depunere fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de 

circumstanță naturală, pentru vaca de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță 

naturală şi trebuie să aibă cel puţin un produs înregistrat în RNE. Excepție fac vacile care 

provin din import (2021-2022) sau care au avut fătări cu produs declarat mort/neviabil 

pentru care se prezintă documente doveditoare; 

j) rasele animalelor ce pot fi solicitate pe schema SCZ-TC sunt menționate în Anexa 7 (Anexa 

8 din OMADR nr.45/2021, cu modificările și completările ulterioare); 

k) să nu fi beneficiat de sprijin cuplat pentru vacile de lapte, în anii anteriori. 

Animalele beneficiază anual de sprijinul cuplat în zootehnie 

 

NOTĂ 

În cererea unică se pot solicita maxim 250 capete taurine de carne. 

Plata se efectuează pentru minim 10 capete taurine de carne determinate. 

ATENȚIONARE Dacă unul sau mai multe animale au neconformitati rezultate în urma 

controlului administrativ și/sau la fața locului şi din efectivul de minim 10 capete solicitate 

sunt determinate mai puţin de 10 capete, fermierul nu încasează sprjin pentru niciunul 

din animalele determinate pentru schema SCZ_TC. In funcție de numărul de animale cu 

neconformități se pot aplica și sancțiuni administrative sau sancțiuni suplimentare 

(multianuale). 

 

5.4.1.4.2.5 Sprijinul cuplat pentru vacile de lapte (SCZ-VL) 

Se acordă fermierilor activi care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

- solicită SCZ-VL pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete vaci de lapte 

inclusiv (cu excepţia celor din zonele montane, pentru care se solicită SCZ-VL pentru un 

efectiv cuprins între 5 şi 250 capete vaci de lapte) şi care nu au beneficiat de sprijin cuplat-
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categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, în anii anteriori, pe 

beneficiar/solicitant, în exploataţii cu cod ANSVSA; 

- au cel puțin un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii 

unice de plată, cu un prim-cumpărător și cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea 

laptelui sau, în cazul în care producătorul deține unitate proprie de procesare a laptelui, să 

dețină copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii și de pe o notă de intrare-recepție 

care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe 

certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv 

procesare lapte, sau în cazul vânzărilor directe, să dețină carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol/dispoziție de încasare a valorii aferente laptelui 

comercializat/factură care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor copie de pe factura 

/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC; 

- menţin animalele solicitate pentru SCZ-VL pe o perioada de reținere de 6 luni de la data-

limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, respectiv până la data de 

16.11.2022 inclusiv (finalul perioadei de reținere), în  exploatația/exploatațiile cu cod 

ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau 

în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au 

fost transferate temporar pentru păşunat cu condiția ca solicitantul să fie proprietarul 

animalelor pe durata transferului temporar); 

- deţin Registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu 

prevederile Regulamentelor (CE) nr. 429/2016  și 2035/2019. 

- animalele solicitate pentru SCZ-VL să aibă vârsta de maximum 10 ani la data-limită de 

depunere fără penalizări ; 

- animalele solicitate pentru SCZ-VL sunt înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al 

rasei secțiunea principală sau suplimentară; 

- animalele solicitate pentru SCZ-VL sunt identificate şi înregistrate în RNE la data 

depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, 

potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat 

(UE) nr.639/2014 ; 

- vacile de lapte pentru care se solicită SCZ-VL trebuie să aibă cel puţin o fătare până la 

data limită de depunere fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de 

circumstanță naturală, pentru vaca de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță 
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naturală şi trebuie să aibă cel puţin un produs înregistrat în RNE. Excepție fac vacile de 

lapte care provin din import în anul anterior cererii (2021-2022) sau care au avut fătari cu 

produs declarat mort/neviabil pentru care se prezintă documente doveditoare. 

 

NOTĂ 

Un fermier poate solicita sprijin cuplat în aceeași cerere atât pentru vaci din exploatații situate 

în localități din zonă montată cât și pentru vaci din alte exploatații situate în localități care nu 

sunt în zone montane. Chiar dacă într-o cerere se solicită sprijin cuplat si pentru zonă montană 

și pentru zonă nemontană, numărul de vaci de lapte solicitate nu poate să depășească maximul 

de 250 capete. 

Plata se efectuează pentru un efectiv de minim 10 capete de vaci de lapte determinate, 

respectiv pentru un efectiv de minim 5 capete vaci de lapte determinate din zonă 

montană. 

Dacă unul sau mai multe animale au neconformitati, rezultate în urma controlului 

administrativ și/sau la fața locului şi din efectivul de minim 10 de capete solicitate, sunt 

determinate mai puţin de 10 capete, fermierul nu încasează sprjin pentru niciunul din 

animalele determinate pentru schema SCZ-VL. 

Pentru zona montană, dacă unul sau mai multe animale au neconformitati, rezultate în 

urma controlului administrativ și/sau la fața locului şi din efectivul de minim 5 de capete 

solicitate, sunt determinate mai puţin de 5 capete, fermierul nu încasează sprijin pentru 

niciunul din animalele determinate pentru schema SCZ-VL.  

In funcție de numărul de animale cu neconformități se pot aplica sancțiuni administrative 

și suplimentare (multianuale). 

 

5.4.1.4.2.6 Sprijinul cuplat pentru viermi de mătase (SCZ-VM) 

Se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) achiziţionează cutii de câte 10 grame de ouă de viermi de mătase/cutie de la unităţi 

autorizate sanitar veterinar, din care se obţin minimum 15 kg gogoşi crude mătase; 

b) au încheiat un contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu pentru o 

cantitate de minim 15 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi 
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de mătase eclozionabile. Unitatea de procesare/operatorul din domeniu are ca obiect de 

activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 

şi/sau producţia de ţesături. Dacă fermierul este și procesator/ operator în domeniu, nu este 

necesară încheierea unui contract de livrare 

c) SCZ se acordă pentru  o cantitate de minim 15 kg gogoşi crude/cutie de ouă. 

 

5.4.1.4.3 P8 din M10 Creşterea animalelor de fermă  din rase locale în 

pericol de abandon 

Condiţiile de eligibilitate, cerinţele de bază şi specifice pentru accesarea P8 din M10 sunt 

detaliate în  Ghidul Informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 - Agro-mediu şi climă din PNDR 

2014- 2020 C 2022. 

5.4.2 Depunerea cererii unice de plată - declarația privind sectorul  

zootehnic 

Cererile unice se depun anual prin aplicatia IPA online –pusă la dispozitie  de APIA  fermierilor 

și/sau prin mijloace electronice de comunicații sau se pot depune prin prezenţa fermierilor la 

centrele locale/ județene APIA. 

IPA ONLINE poate fi accesată din exteriorul APIA pentru digitizarea terenului în timp ce pentru 

culegerea datele aferente schemelor de sprijin în sectorul zootehnic fermierul fermierul trebuie 

să se adreseze funcționarilor din cadrul centrelor judetene/locale APIA. 

 

Cererea unică de plată pentru anul 2022, completată electronic de fermieri, se listează la centrele 

APIA şi va conţine numai datele declarate de către fermieri şi schemele de plată/măsurile de 

sprijin/ajutor solicitate. 

Cererea  unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la 

plată o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii 

care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol. 

ATENȚIE 
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Fermierii care se prezintă la APIA pentru a depune cererea unică de plată 2022 au 

obligația de a completa formularul Declarație pe propria răspundere – Anexa nr.2 la 

OMADR nr. 24/R/2022, pusă la dispoziție de centrele locale/ județene ale APIA. 

Termenul limită de depunere fără penalizări este data de 16 mai 2022, inclusiv (art. 9, alin. 

(3) din O.U.G. nr.11/2021, art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

809/2014, cu modificările şi completările ulterioare). 

După data de 16 mai 2022, cererile se pot depune în termen de 25 de zile calendaristice, cu o 

reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul în cazul 

în care cererea ar fi fost depusă până la termenul stabilit (art.13 alin. (1) din Regulamentul delegat 

(UE) nr. 640/2014, cu modificările şi completările ulterioare), respectiv 10 iunie 2022, inclusiv 

(perioadă cu penalizări).  

Pentru a beneficia de ANTZ/SCZ, solicitanţii trebuie să depună o singură cerere unică de plată - 

declarația privind sectorul zootehnic, al cărei model este aprobat anual prin Ordin al MADR, chiar 

dacă deţin mai multe exploatații cu cod ANSVSA în diferite localităţi sau judeţe. 

Persoana fizică pe de-o parte şi persoana fizică autorizată/întreprinderea 

familială/întreprinderea individuală pe de altă parte, având acelaşi titular, depun o singură 

cerere unică de plată. În consecinţă, pentru a se evita crearea de condiţii artificiale privind 

respectarea condiţiei de fermier activ, o persoană fizică nu poate depune mai multe cereri unice 

de plată, indiferent de forma de organizare a persoanei fizice (PF/PFA/II/IF), având acelaşi 

titular. 

Subunităţile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari 

ai plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din O.U.G. nr. 11/2021 pentru 

aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în 

anii 2021 și 2022, cu modificările și completările ulterioare. 

Modificările la cererile unice de plată - declarația privind sectorul zootehnic se 

depun/transmit prin mijloace electronice la centrele APIA până la data limită de 31 mai 

2022, inclusiv, fără aplicarea de penalizări. 

Fermierii pot depune/transmite modificări ale cererii unice de plată, cu declarație privind 

sectorul zootehnic şi după data de 31 mai 2022, până la data-limită de depunere cu 

act:601757%2076130867
act:601757%2076130874
act:601757%2076131109
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penalizări a cererilor unice de plată (10 iunie 2022 inclusiv), cu o reducere de 1% pentru 

fiecare zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul, dacă modificarea cererii unice de 

plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2022, conform art. 15 din Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare. 

Cererea unică de plată cu declarație privind sectorul zootehnic sau modificările aduse 

acesteia, depusă/transmisă după data de 10 iunie 2022, este considerată inadmisibilă (este 

respinsă de la plată), conform art.13 alin.(1) paragraful 3 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 

640/2014 al Comisiei, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor 

excepţionale. 

În cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, fermierul nu va fi sancţionat pentru 

depunerea/ transmiterea cu întârziere a cererii unice de plată - declarația privind sectorul 

zootehnic, dacă notifică în scris APIA acest fapt, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la 

care acesta sau succesorul său în drepturi se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 33 alin. 

(1) din O.U.G. nr.11/2021, cu modificările și completările ulterioare şi prezintă/ transmite 

dovezile relevante care atestă apariţia acestor situații (de la data emiterii documentului 

doveditor). În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut, 

notificarea nu se ia în considerare. 

Conform art. 12 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei, termenele limită 

pentru depunerea documentelor care au coincis cu o zi de sărbătoare oficială, o sâmbătă sau o 

duminică, se prelungesc până în prima zi lucrătoare care urmează. 

Documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic, respectiv ajutorul 

național tranzitoriu, sprijinul cuplat se pot transmite la APIA  si prin mijloace electronice 

disponibile, pe adresele de e-mail ale centrelor județene/locale APIA, poștă, curier. Adeverința 

eliberată, de către asociaţia / agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului 

genealogic al rasei, poate fi transmisă către APIA prin poșta electronică, poștă, sau prin alte 

mijloace de comunicare electronică de asociația / agenția emitentă, cu informarea fermierului; 

Adeverința eliberată de către Biroul județean/Oficiul pentru zootehnie județean pentru sprijinul 

cuplat ovine, caprine poate fi transmisă către APIA prin poșta electronică, poștă, sau prin alte 

mijloace de comunicare electronică de oficiul judeţean ANZ. 
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După ultimul termen de depunere/ transmitere prin mijloace electronice a documentelor 

specifice ataşate cererii unice de plată - declarația privind sectorul zootehnic, cu 

penalizări, acestea nu mai sunt luate în considerare pentru plată. 

 Dacă cererea unică de plată cuprinde și declarație privind sectorul zootehnic, 

solicitantul se va adresa către centrul județean / local al APIA (prin e-mail sau 

telefonic) în vederea completării declarației privind sectorul zootehnic de către 

funcționarii APIA, înainte de accesarea IPA-online.  

 Informaţiile din declaraţia privind sectorul zootehnic (de la pct. 49 până la pct. 55 

C) se pot completa în aplicaţia electronică care se numeşte „Captare date”, doar 

de către funcţionarii APIA, solicitanţii neavând acces la acest modul informatic. 

 La momentul depunerii cererii, se poate pune la dispoziţia fermierului, prin orice 

mijloace electronice, lista cu animalele potenţial eligibile în 

exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA, în conformitate cu infomaţiile preluate 

din bazele de date ale cererilor anilor anteriori şi cu cele preluate din Baza 

Naţională de Date (Registrul Naţional al Exploataţiilor) astfel încât eventualele 

modificări să fie comunicate de fermier către funcționarul APIA înainte de 

închiderea declarației privind sectorul zootehnic. 

 După finalizarea operaţiunii de completare a declaraţiei privind sectorul 

zootehnic solicitantul are posibilitatea accesării aplicaţiei IPA-online pentru 

finalizarea cererii, respectiv pentru completarea declaraţiei privind sectorul 

vegetal, dacă este cazul şi atribuirea bifelor de solicitare schemă. În aplicaţia IPA-

online, vor fi preluate inclusiv datele aferente campurilor 49-55 completate în 

„Captare date” iar bifele de solicitare scheme aferente sectorul zootehnic vor fi 

puse tot în IPA-online. 

 Închiderea cererilor unice de plată în aplicație se va realiza de către funcționarii 

APIA cu acordul fermierului, exprimat online în aplicația IPA-Online sau pe baza 

confirmării telefonice, prin poșta electronică sau alte mijloace asumate de fermier, 

după ce au fost finalizate toate verificările si nu mai sunt erori blocante. 

 Cererile unice de plată vor fi tipărite la centrele județene / locale APIA, inclusiv 

angajamentele și declarațiile la cerere. Acestea, împreună cu declarația privind 
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acordul fermierului de închidere a cererii de către funcționarul centrului APIA, 

vor fi semnate ulterior de către solicitanți, până la data de 30.09.2022.  

 Cererea depusă/transmisă poate fi modificată prin intermediul formularelor de 

modificare M1, M2, M3 și M5. Formularele de modificare vor fi depuse/transmise în 

conformitate cu prevederile şi termenele reglementate. Formularele de modificare la 

cerere completate pot fi transmise de solicitanți în format electronic (scanat), prin 

mijloacele de comunicații existente. 

Numărul de animale solicitate nu va depăși numărul maxim admis pentru fiecare schemă. 

Pentru a beneficia de ANTZ şi/sau SCZ în anul 2022, solicitanţii trebuie să 

depună/transmită cererea unică de plată - declarația privind sectorul zootehnic pentru 

toate exploataţiile cu cod ANSVSA, până la data de 16 mai 2022 inclusiv, fără penalizări. 

Cererile unice de plată pot fi depuse/transmise şi după data de 16 mai 2022, în termen de 

25 de zile calendaristice, 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 16 mai 2022. 

Cererea va fi însoţită de documente generale şi documente specifice fiecărei categorii de 

animale în funcţie de schema solicitată. 

Cererea unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic se poate 

depune/transmite personal sau prin împuternicit și prin utilizarea mijloacelor electronice 

de comunicații. 

În cazul în care, cererea unică este depusă/transmisă prin împuternicitul unei persoane 

fizice, împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii unice de plată, în locul 

solicitantului, se face prin procură notarială. 

În cazul în care, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, 

reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei 

juridice nu depune/transmite personal cererea unică de plată, ci prin intermediul unui 

împuternicit, acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu denumirea şi CUI/CIF ale 

persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF, cu datele de identificare ale 

administratorului/titularului/reprezentantului legal, iar la rubricile din cererea unică de plată 

rezervate pentru împuternicit va completa datele de identificare ale împuternicitului.  

Cererea unică de plată poate fi retrasă total/parţial pentru una din schemele de plată, în 

scris, în orice moment, până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai puţin în situaţiile în 
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care solicitantul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa de ajutor sau a fost 

înştiinţat cu privire la intenţia APIA/ ANZ de a efectua un control la faţa locului şi dacă, în 

urma controlului, au fost identificate neconformităţi, conform art. 3 din Regulamentul UE nr. 

809/2014 cu modificările și completările ulterioare. 

Dacă solicitantul doreşte să retragă în totalitate cererea unică de plată, având pe cerere şi 

scheme din sectorul vegetal şi scheme din sectorul zootehnic, acesta va completa şi 

depune/transmite inclusiv documentul de Retragere declaraţie sector zootehnic din cererea 

unică de plata-M3. 

5.4.3 Documente generale și specifice anexate cererii unice de plată – 

declarația privind sectorul zootehnic 

Documente generale 

 

Indiferent de tipul schemei pentru care solicită ANTZ/SCZ (dacă fermierul depune și declarație 

pe suprafață, următoarele documente se depun într-un singur exemplar): 

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaport/certificatul de înregistrare 

la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, precum și copie de pe datele de 

identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport; 

b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare - RUI al 

APIA, numai pentru fermierii noi; 

c) document coordonate bancare, dacă există modificări față de anul/anii anteriori 

d) documente care dovedesc calitatea de fermier activ în conformitate cu legislația în vigoare, 

dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. 

ATENŢIE ! În contextul epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României, în 

conformitate cu prevederile din Ordinului MADR nr.45/2021, cu modificările și 

completările ulterioare, documentele generale pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA 

la depunerea cererii, vor fi transmise la centrele județene / locale APIA electronic, prin 

mijloacele de telecomunicații existente (pe email în format scanat sau alte mijloace).  
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Documente specific 

 

Documentele specifice care se pun la  dispoziția APIA/se transmit prin mijloace 

electronice odată cu solicitarea schemelor sector zootehnic, dar nu mai târziu de data 

limită cu penalizări, 10.06.2022 (cu excepția documentelor specifice pentru: SCZ-O/SCZ-

C care au termen limită de depunere 01.09.2022 și SCZ_VM care au termen limită de 

depunere 05.12.2022). 

Ajutor Național Tranzitoriu bovine lapte (ANTZ 7- L) 

- Pentru fermierii crescători de bovine neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor 

de lapte până la data de 1 aprilie 2015 și care nu au beneficiat de ANTZ 7- L în anii de cerere 

2016 -2021, documentele specifice din care rezultă că au comercializat o cantitate de lapte de 

minimum 3 tone lapte per exploatatie, în perioada de referinţă 01.03.2021-28.02.2022 sunt, 

după caz:  

1. copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de 

minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează 

livrarea de lapte din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone lapte per 

exploatația cu cod ANSVSA din cerere, în perioada de referinţă 01.03.2021-

28.02.2022; 

2. copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol 

pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui din care 

să rezulte cantitatea de lapte comercializată de minim 3 tone lapte per exploatație cu 

cod ANSVSA din cererea unică de plată, în perioada de referinţă 01.03.2021-

28.02.2022; 

3. copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a 

valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care 

efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma 

de organizare juridică, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată de 

minimum 3 tone de lapte per exploatație cu cod ANSVSA din cererea unică de plată, 

în perioada de referinţă 01.03.2021-28.02.2022, copie de pe factura/bonuri fiscale de 

vânzare directă a laptelui pentru PFA, ÎI, ÎF şi SC din care să rezulte cantitatea de 
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lapte comercializată pentru exploatația cu cod ANSVSA din cererea unică de plată, 

în perioada de referinţă 01.03.2021-28.02.2022, dar nu mai puţin de 3 tone; 

4.  copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-

recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minim 3 

tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referință 01.03.2021-

28.02.2022, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să 

reaisă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. 

Fermierii neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 

2015, care au obținut dreptul la prima ANTZ 7-L în anul de cerere 2016 și/sau anul de cerere 

2017 și/sau anul de cerere 2018 și/sau anul de cerere 2019 și/sau anul de cerere 2020 și/sau 

anul de cerere 2021, pentru perioada de referinţă 01.04.2015-29.02.2016/ 01.03.2016-

28.02.2017/ 01.03.2017-28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 01.03.2019-29.02.2020/ 

01.03.2020-28.02.2021, pot solicita acest drept si beneficia de primă doar pentru perioada de 

referință, cantitatea de lapte şi exploataţia cu cod ANSVSA pentru care au obtinut dreptul la 

primă, fără a mai prezenta documentele specifice care atestă comercializarea a minimum 3 tone 

de lapte per exploatație. 

IMPORTANT 

Fermierii care au obținut un DREPT LA PRIMA ANTZ 7-L în anii anteriori, în 

campania curentă nu pot solicita pentru exploatația respectivă decât cantitatea de lapte 

și perioada de referință / anul de cotă de referință pentru care a obținut dreptul de primă 

în anii /anul anterior de cerere. 

Fermierii înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 

2015 care au obţinut dreptul la prima ANTZ 7 -L într-un an anterior, pot solicita acest drept şi 

beneficia de primă doar pentru anul de cotă de referință, cantitatea și exploatația cu cod 

ANSVSA pentru care au obţinut acest drept.  

Dreptul la primă, obţinut în anii anteriori, pentru schema ANTZ 7- L, poate fi cedat în 

aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de 

eligibilitate, pentru următoarele cazuri: 

a) între soţi; 

b) în urma schimbării formei de organizare a persoanei fizice; 
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c) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA 

Documentele ce însoțesc cerere unică de plată sunt, după caz: 

a) copie de pe certificatul de căsătorie precum şi declaraţia pe proprie răspundere de cedare 

dreptului la primă pentru ANTZ 7-L a soţului/soţiei care a obţinut dreptul la primă în anii 

anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 7-L este solicitată de soţia acestuia/soţul 

acesteia;(ambii soți sunt în viață la data depunerii cererii); 

b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial de cedare 

a dreptului la primă pentru ANTZ 7-L în cazul în care dreptul la primă a fost obţinut sub altă 

formă de organizare de către de solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în care este 

schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesar o copie de pe certificatul de 

înregistrare și o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 7-L; 

Atenție! Dreptul la prima ANTZ 7-L obținut de către PFA/II/IF poate fi cedat în aceeași 

exploatație prin document notarial emis înainte de data radierii PFA/II/IF. 

c) copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copia anexei 

nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul 

notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți moștenitori, în urma moștenirii 

exploatației cu cod ANSVSA (moștenitorul trebuie să fie înregistrat în RNE ca proprietar al 

exploatației cu cod ANSVSA din cerere) pentru cazurile de moștenire a primei ANTZ 7-L; 

 

Ajutor Național Tranzitoriu bovine carne(ANTZ 8 - C) 

Documentul specific pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 martie 2021– 28 

februarie 2022 şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori este: 

- copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ 8-C, aflat în 

exploatația cu cod ANSVSA din cererea unică de plată, la data solicitării sprijinului 

ANTZ 8 - C 

sau 

- copia de pe documentul care atestă ieşirea din exploatația cu cod ANSVSA din 

cererea unică de plată a animalelor pentru care se solicită ANTZ 8-C, ieșite din 

exploatația cu cod ANSVSA,la data solicitării sprijinului ANTZ 8 - C. 
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NOTĂ 

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema ANTZ 8 - C poate fi cedat în aceeaşi 

exploataţie, cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, 

pentru următoarele cazuri: 

a) între soţi; 

b) în urma schimbării formei de organizare a persoanei fizice; 

c) în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod ANSVSA și sau donării/ vânzării animalelor 

purtătoare de primă; 

d) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA. 

 

Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru situaţiile de mai sus : 

a) copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a 

dreptului la primă pentru ANTZ 8-C a soțului/ soției care a obţinut dreptul la primă în anii 

anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 8-C este solicitată de soţia acestuia/soţul acesteia; 

b) copie de pe certificatul de înregistrare/ radiere precum și de pe documentul notarial de 

cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8-C în cazul în care dreptul la primă a fost obţinut 

sub altă formă de organizare de către de solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în 

care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesar o copie de pe 

certificatul de înregistrare și o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 8-C; 

Atenție! Dreptul la prima ANTZ 8-C obținut de către PFA/II/IF poate fi cedat prin document 

notarial emis înainte de data radierii PFA/II/IF. 

c) copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8-C în 

urma donării/vânzării exploatației cu cod ANSVSA și/sau donării/vânzării animalelor 

purtătoare de primă; 

d) copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copia 

anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie de pe 

documentul notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți moștenitori, în urma 

moștenirii exploatației cu cod ANSVSA (moștenitorul trebuie să fie înregistrat în RNE ca 

proprietar al exploatației cu cod ANSVSA din cerere) pentru cazurile de moștenire a primei 

ANTZ 8-C;. 
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Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema ANTZ 8 - C, poate fi cedat pe baza 

unei declarații notariale, unei alte persoane, în altă exploatație, cu cod ANSVSA, înființată 

ulterior datei de referință pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale 

a animalelor purtătoare de primă, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de 

eligibilitate, pentru exploatațiile nou-înființate. 

Documentele privind cedarea/preluarea dreptului la primă obţinut în anii anteriori 

pentru ANTZ 8-C, în urma transferului integral de animale purtătoare de primă în altă 

exploataţie cu cod ANSVSA înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit 

dreptul la primă sunt: 

a) copie de pe declarație/declarații notariale de cedare a dreptului la primă obținut în anii 

anteriori; sau 

b)copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei 

nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, însoțite de copiile declarațiilor de 

cedare a dreptului la primă din partea celorlalți moștenitori, în cazul în care există mai mulți 

moștenitori. 

În mod particular în situația de la lit.a.) se încadrează următoarele cazuri: 

-cedare drept soț-soție, caz în care sunt necesare următoarele documente: copia de pe 

certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la prima pentru 

ANTZ 8-C a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii anteriori; 

-cedare drept în altă explotație cu cod ANSVSA, în urma schimbării formei de organizare, caz 

în care sunt necesare următoarele documente: copie de pe certificatul de înregistrare/radiere 

precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8-C obținut 

sub altă formă de organizare de către de solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în 

care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesar doar o declaraţie 

pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 8-C; 

-cedare drept în altă explotație cu cod ANSVSAîn altă explotație cu cod ANSVSA și 

solicitantul este aceeași persoană cu același CNP/ același CUI care a obținut dreptul la primă 

în anii anteriori de cerere, caz în care este necesară o declaraţie pe proprie răspundere privind 

motivul transferului integral al efectivului de animale şi a dreptului la primă pentru ANTZ 8-

C. 

În cazul persoanelor juridice, dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema ANTZ 

8-C, poate fi cedat unei alte persoane juridice rezultată dintr-o reorganizare cu excepția 
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divizării, în baza certificatului constatator de la ONRC, într-o exploataţie cu cod ANSVSA, 

înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării 

integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de 

eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate. 

 

Documente specifice pentru Sprijinul Cuplat în sectorul zootehnic 

SCZ FB - bivolițe de lapte 

 

- copie de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de lapte; 

- adeverința eliberată de asociația/ agenția acreditată pentru înființarea și menținerea 

Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor pentru 

care se solicită sprijin cuplat, în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau 

suplimentară, al cărei model este prevăzut în Anexa 9 (Anexa 9a din OMADR nr.45/2021, cu 

modificările și completările ulterioare). Pentru animalele solicitate pentru SCZ-FB care nu au 

cel puţin un descendent fătat sau nu vor avea până la data de 16 mai 2022, se vor 

solicita/prezenta documente suplimentare pentru încadrarea în categoria “bivoliță de lapte”: 

- Pentru bivolițele provenite din import efectuat în perioada 2021-2022 care nu figurează 

cu produs în RNE se vor depune documente din care să rezulte că animalele respective au fătat 

pe teritoriul țării de provenienţă (de ex: documentele de import traduse);  

- Pentru bivolițele care au fătat un produs neviabil (mort sau avortat după 6 luni de gestaţie), 

se vor depune documente justificative (buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de 

montă naturală sau un document justificativ) din care să rezulte că durata de gestație a avut 

cel puțin 6 luni, iar data fătării unui produs mort sau neviabil este cuprinsă între data 

însămânțării artificiale/ sau montei naturale și data limită de depunere fără penalizări a 

cererilor unice de plată, 16 mai 2022. 

SCZ O/C –ovine/caprine 

Documentele specifice care se pot aduce până la data de 1 septembrie 2022 sunt: 

- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului 

genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor în registrul genealogic al 

rasei, înscrierea/înregistrarea oilor sau caprelor în registrul genealogic al rasei, pentru care se 

solicită SCZ, şi respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/ţap înscris în registrul 

genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine, al cărei model 
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este prevăzut în Anexa 9 (Anexa nr.9b Partea A din Ordinul MADR nr.45/2021, cu modificările 

și completările ulterioare; și/sau 

- adeverinţa eliberată de biroul județean/oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă 

respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/ţap cu certificat de origine, la 35 de 

femele ovine/caprine neînscrise şi neînregistrate într-un registru genealogic, al cărei model este 

prevăzut în Anexa 9 (Anexa nr.9b Partea B din Ordinul MADR nr.45/2021, cu modificările și 

completările ulterioare). 

ATENȚIE ! 

Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

Registrului genealogic al rasei sau adeverinţa eliberată de biroul județean/oficiul pentru 

zootehnie județean se poate depune odată cu cererea unică de plată - declarația privind 

sectorul zootehnic sau se poate depune până în data de 1 septembrie 2022 inclusiv. 

 

SCZ TC – taurine de carne  

- copie de pe paşaportul animalului pentru care se solicită SCZ-TC. 

- adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de carne în 

registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, și înscrierea taurilor de 

carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, al cărei model este prevăzut în Anexa 

9 (Anexa 9c din Ordinul MADR nr.45/2021, cu modificările și completările ulterioare). 

- pentru animalele solicitate pentru vaca de carne care nu au cel puţin un descendent 

fătat sau nu vor avea până la data de 16 mai 2022, se vor solicita documente suplimentare 

pentru încadrarea în categoria “vacă”: 

- pentru vacile provenite din import efectuat în perioada 2021-2022 care nu figurează 

cu produs în RNE se vor depune documente din care să rezulte că animalele respective 

au fătat pe teritoriul țării de provenienţă (de ex: documentele de import traduse);  

- pentru vacile care au fătat un produs neviabil (mort sau avortat după 6 luni de gestaţie), 

se vor depune documente justificative (buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa 

de montă naturală sau un document justificativ) din care să rezulte că durata de gestație 

a avut cel puțin 6 luni, iar data fătării unui produs mort sau neviabil este cuprinsă între 

data însămânțării artificiale/ sau montei naturale și data limită de depunere fără 

penalizări a cererilor unice de plată 16 mai 2022. 
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SCZ VL - vaci de lapte 

- copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte; 

- adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea 

registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de 

lapte,pentru care se solicită SCZ-VL, în registrul genealogic al rasei, secţiunea, principală sau 

suplimentară al cărei model este prevăzut în Anexa 9 (Anexa 9d din Ordinul MADR 

nr.45/2021, cu modificările și completările ulterioare) 

- pentru comercializarea laptelui şi a produselor lactate, unul din următoarele documente, 

în funcție de modul de comercializare a laptelui, prin livrare la procesator, sau prin vânzarea 

directă a laptelui şi produselor lactate către consumator: 

a) pentru comercializarea prin livrare:  

-copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil la data depunerii, 

încheiat 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 sau, dacă producătorul 

deține unitate de procesare proprie, copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii 

care atestă livrarea şi de pe o notă de intrare-recepție la unitatea proprie de procesare, 

precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul 

de activitate, respectiv procesare lapte; 

b) pentru comercializarea prin vânzare directă: 

-  copia 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, sau copia de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de 

încasare a valorii aferente laptelui comercializat, în cazul în care producătorul 

efectuează vânzarea laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare 

juridică; 

- copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate 

pentru PFA, II, IF şi SC. 
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- pentru animalele solicitate pentru SCZ-VL care nu au cel puţin un descendent fătat sau 

nu vor avea până la data de 16 mai 2022, se vor solicita documente suplimentare pentru 

încadrarea în categoria “vacă”: 

- pentru vacile provenite din import efectuat în perioada 2021-2022 şi care nu figurează 

cu produs în RNE se vor depune documente din care să rezulte că animalele 

respective au fătat pe teritoriul țării de provenienţă (de ex: documentele de import 

traduse);  

- pentru vacile care au fătat un produs neviabil (mort sau avortat după 6 luni de 

gestaţie), se vor depune documente justificative (buletinul de însămânţări 

artificiale/adeverinţa de montă naturală sau un document justificativ) din care să 

rezulte că durata de gestație a avut cel puțin 6 luni, iar data fătării unui produs mort 

sau neviabil este cuprinsă între data însămânțării artificiale/ sau montei naturale și 

data limită de depunere fără penalizări a cererilor unice 16 mai 2022. 

SCZ VM - viermi de mătase 

Pentru cazul în care solicitantul SCZ-VM este crescător de viermi de mătase și 

producător de gogoși crude: 

Documentul specific care se prezintă la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai 

târziu de data limită cu penalizări, 10.06.2022: 

- copia contractului de livrare cu o/un unitate de procesare/operator din domeniucu obiect 

de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor 

textile şi/sau producţia de ţesături,; 

Documentele specifice care se prezintă până la data de 05.12.2022: 

- Copia de pe factura de achiziţie a cutiilor cu ouă de viermi de mătase;  

- Copia de pe factura de vânzare a gogoşilor crude de mătase către procesator/operator 

în domeniu cu obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea 

fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături sau fila/filele din carnetul 

de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor 

fizice.Solicitantul trebuie să facă dovada că a achiziționat cutiile cu ouă de viermi de 

mătase de la o unitate autorizată sanitar veterinar (va prezenta o copie a autorizaţiei 

sanitar veterinare). 
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Pentru cazul în care solicitantul SCZ-VM este furnizor de material sericicol (ouă de 

viermi de mătase) și în același timp crescător de viermi de mătase și producător de gogosi 

crude: 

Documentul specific care se prezintă la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai 

târziu de  data limită cu penalizări, 10.06.2022: 

- copia contractului de livrare cu o/un unitate de procesare/operator din domeniu cu 

obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea 

fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături (depus până la data limită de depunere cu 

penalizări); 

Documentele specifice care se prezintă până la data limită de 05.12.2022: 

- copie de pe evidențe financiar contabile (documente contabile interne), din care rezultă 

cantitatea totală de material sericicol obținut (ouă de viermi de matase); 

- copie de pe evidențele financiar contabile (documente contabile interne), pentru 

producția obținută în unitatea proprie, din care să rezulte că din 10 grame ouă de viermi 

de mătase/cutie, s-a obținut o producție minimă de 15 kg gogoși crude; 

- copia de pe factura de vânzare a gogoşilor crude de mătase către procesator/operator în 

domeniucu obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor 

şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături: 

- autorizaţia sanitar veterinară pentru producerea materialului sericicol (ouă de viermi de 

mătase). 

Pentru cazul în care solicitantul SCZ-VM este crescător de viermi de mătase, producător 

de gogosi crude și procesator/operator în domeniu, cu obiect de activitate comerţul 

gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de 

ţesături: 

Documentul specific care se prezintă la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai 

târziu de data limită cu penalizări, 10.06.2022: 

- copie de pe anexa de la certificatul ONRC din care rezultă că solicitantul are ca obiect 

de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor 

textile şi/sau producţia de ţesături; 

Documentele specifice care se prezintă până la data limită de 05.12.2022: 

- copia de pe factura de achiziție a cutiilor cu ouă de viermi de mătase de la furnizorul 

de material sericicol și copia autorizației sanitar veterinare a vânzătorului; 
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- copia de pe documentele contabile interne din care rezultă că producția proprie de 

gogoși crude a fost procesată în unitatea proprie. 

 

ATENŢIE ! În contextul epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României, în anul 2022, 

documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic, se pot depune/transmite 

de către solicitant, prin mijloace electronice disponibile sau pe adresele de e-mail ale centrelor 

județene/locale APIA.  

Adeverințele care atestă înregistrarea în Registrul Genealogic pot fi încărcate pe platforma online 

dezvoltată în anul 2021 la nivelul APIAde către asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi 

menţinerea Registrului genealogic emitentă, cu informarea fermierului.  

Adeverința eliberată de către biroul județean/oficiul pentru zootehnie județean, pentru sprijinul cuplat 

ovine, caprine poate fi încărcată pe platforma online dezvoltată în anul 2021 la nivelul APIA de către 

biroul județean/oficiul judeţean ANZ. 

Platforma poate fi accesată de către utilizatorii nominalizati de căre asociații/ agentii/ oficiul judeţean 

ANZ pe bază de user și parolă . 

5.4.4 Modificarea cererii unice de plată - declarația privind sectorul 

zootehnic 

În sensul art. 8 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 şi 

art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare, fermierii 

pot aduce modificări cererii unice de plată, sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată, 

sau părţi ale acesteia numai dacă: 

- APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din 

cererea unică de plată; 

- APIA/ ANZ nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa 

locului. 

În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului, a fost constatată o neconformitate, 

modificările sau retragerile nu sunt autorizate pentru animalele la care se referă 

neconformitatea.  

În cazul în care modificările aduse cererii unice de plată au incidenţă asupra documentelor 

justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau 

contracte se vor actualiza în consecinţă. 
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Din iniţiativa solicitantului 

Fermierii completează şi depun la Centrele locale / judeţene / Municipiul Bucureşti APIA 

următoarele formulare: 

Schimbarea cantităţii de lapte în cererea unică de plată – sector zootehnic 

pentru schema decuplată de productie ANT bovine sector lapte M1 (al 

cărei model este prevăzut în Anexa 1) 

Prin completarea acestui formular se modifică cantitatea de lapte livrat / vândut direct în anul 

de cotă 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 şi / sau a cantităţii de lapte comercializată în 

perioada de referinţă 1 aprilie 2015 – 29 februarie 2016, 1 martie 2016 – 28 februarie 2017, 1 

martie 2017-28 februarie 2018, 1 martie 2018 -28 februarie 2019, 1 martie 2019- 29 februarie 

2020, 1 martie 2020 – 28 februarie 2021, 1 martie 2021 – 28 februarie 2022 cu condiția ca 

schema ANTZ 7-L să fie solicitată în cererea inițială. Dacă această schemă nu figurează 

solicitată în cererea iniţială, schema se poate adăuga prin intermediul formularului Adăugare 

declaraţie sector zootehnic în cererea unică de plată-M2. 

Termenul limită de depunere pentru modificarea cantităţii de lapte comercializate (creşterea 

cantităţii de lapte deja declarată, schimbarea anului de cotă de referinţă/perioadei de referinţă) 

este data de 31.05.2022 fără penalizări. Modificările la cererile unice de plată pot fi depuse şi 

după data de 31.05.2022 până la data limită de depunere cu penalizări (10.06.2022 inclusiv), 

cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere pentru cantităţile de lapte 

suplimentate. 

Adăugare declaraţie sector zootehnic în cererea unică de plată - M2 (al 

cărei model este prevăzut în Anexa 2) 

Adăugarea de informaţii în cadrul declaraţiei privind sectorul zootehnic, prin intermediul 

formularului de adăugare declaraţie în cerere unică de plată (M2) permite următorele operaţii: 

- adăugarea de exploataţii noi; 

- adăugarea de animale noi; 

- adaugarea unei cantitați de lapte pentru ANTZ 7-L  

- solicitarea de sprijin pentru ANTZ sau SCZ; 

Toate completările efectuate se vor justifica cu documente doveditoare specifice fiecărei 

scheme de plată. 
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NOTĂ 

Animalele adăugate prin intermediul formularului M2, formular depus după data limită de 

depunere fără penalizări (16.05.2022) pentru schemele de plată care prevăd o perioadă de 

reținere, trebuie să fie înregistrate în RNE în exploatația cu cod ANSVSA cel târziu până la 

data limită fără penalizari (16.05.2022) 

Termenul limită pentru depunere la APIA aformularelor de tip M1, M2, în conformitate 

cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, este până la data de 31 mai 2022 inclusiv, fără 

aplicarea de penalizări. 

Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 202 până la data-

limită de depunere a cererilor unice de plată (10 iunie 2022), cu o reducere de 1% pentru fiecare 

zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de 

plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2022. 

Formularele M1 şi M2 depuse după data de 10 iunie 2022, vor fi primite şi înregistrate, 

dar sunt considerate inadmisibile, solicitările adăugate/modificate fiind excluse de la 

plată pentru anul 2022. 

Retragere declaraţie sector zootehnic din cererea unică de plata - M3 (al 

cărei model este prevăzut în Anexa 3) 

Prin intermediul formularului de retragere declaraţie sector zootehnic din cererea unică de 

plată - M3, depus până la data limită de depunere fără penalizări (până la 16.05.2022, 

sunt permise următoarele operaţii: 

- retragerea totală a declaraţiei sector zootehnic; 

- retragerea exploataţiilor pentru care se solicită sprijin  

- retragerea animalelor pentru care se solicită sprijin; 

- retragerea cantității de lapte pentru care se solicită sprijin ANTZ 7 -L; 

- retragerea integrală a schemei de plată solicitate; 

- retragerea unei scheme de plată dacă pentru un animal sunt solicitate două scheme  

 

Prin intermediul formularului de retragere declaraţie sector zootehnicdin cererea unică de 

plată - M3, depus după data limită de depunere fără penalizări (după 16.05.2022), sunt 

permise următoarele operaţii: 
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- retragerea totală a declaraţiei sector zootehnic; 

- retragerea exploataţiilor pentru care se solicită sprijin; 

- retragerea animalelor pentru care se solicită sprijin (doar pentru schema ANTZ 8 -C); 

- retragerea cantității de lapte pentru care se solicită sprijin ANTZ 7 –L; 

- retragerea integrală a schemei de plată solicitate; 

- retragerea unei scheme de plată pentru un animal (doar pentru schema ANTZ 8-C) 

Formularul de retragere poate fi depus până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai 

puţin în situaţiile în care solicitantul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea 

sa de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA/ANZ de a efectua un control la faţa 

locului şi dacă, în urma controlului la fața locului, au fost identificate neconformităţi, conform 

art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare. 

NOTĂ 

Solicitantul care a retras total / parţial cererea nu mai poate solicita schema de plată 

retrasă pentru anul de cerere în curs. 

Un animal retras de pe o schema prin formularul M3 nu mai poate fi adaugat prin 

formularul M2 pe aceeași schemă. 

Modificarea datelor cererii ca urmare a modificării datelor beneficiarului: 

nume/ denumire, adresă domiciliu / sediu, cont bancar, fără a se modifica 

CUI - M4 (al cărei model este prevăzut în Anexa 4) 

Formularul se depune la CL/CJ al APIA de către fermier, fără a fi penalizat, în orice 

moment după depunerea cererii unice de plată, până la emiterea Deciziei de plată. 

Documente anexate: după caz, la solicitarea de modificare a datelor cererii:  

- copie CUI / CIF / CI pentru modificare denumire / nume / adresa; 

- dovadă coordonate bancare ca urmare a modificării datelor bancare. 

 

Formularul de modificare – M5 (al cărei model este prevăzut în Anexa 5) 

Prin intermediul formularului M5 se poate modifica / adăuga în cerere exploataţia cu cod 

ANSVSA în care animalele sunt menținute în perioada de reținere. 

Acest formular este valabil doar pentru schemele de plată aferente sectorului zootehnic. 
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Formularul prin care se modifică/adaugă în cerere exploataţia cu cod ANSVSA în care 

animalele sunt menținute în perioada de reținere poate fi depus la CL/CJ al APIA de către 

fermier, fără a fi penalizat, în orice moment după depunerea cererii unice de plată, până la 

finalizarea perioadei de reținere a animalelor. 

Formular M5.1 Modificarea rasei bovinei solicitată la plata SCZ/ANTB (al 

cărei model este prevăzut în Anexa 11) 

Prin intermediul formularului M5.1 se poate modifica rasa animalelor din cerere dacă, ulterior 

datei de depunere, au fost efectuate modificări ale denumirii rasei, atât în RNE cât și în 

pașapoarte. Odată cu depunerea formularului M5 de modificare a rasei, se vor depune și copiile 

pașapoartelor animalelor pentru care s-a modificat rasa. 

Dacă prin M5 se modifică rasa animalelor formularul va fi depus în termen de 15 zile 

calendaristice de la data modificării rasei în RNE/paşaport. 

Modificarea datelor cererii ca urmare a schimbării formei de organizare 

(al cărei model este prevăzut în Anexa 10) 

În acest caz se completează ”Cererea pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de 

organizare” care se depune la CL/CJ al APIA de către fermier, fără a fi penalizat, în orice 

moment după depunerea cererii unice de plată, până la finalizarea controlului administrativ. 

Acest tip de modificare se notifică în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de 

la data apariţiei ei. 

Documente anexate:  

- copie certificat de înregistrare / respectiv dovada radierii, după caz; 

- dovadă coordonate bancare.  

Din iniţiativa autorităţii 

În acest caz, solicitantul este notificat de APIA privind erorile/modificările din cererea 

unică de plată pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la 

care fermierul a semnat confirmarea de primire. Pentru toate modificările aduse cererii unice 

de plată se vor prezenta documente justificative care susţin aceste modificări. 

5.4.5 Transferul de exploataţie 

Transferul de exploataţie pentru sectorul zootehnic se tratează similar cu Transferul de 

exploataţie prezentat în ”Ghidul pentru solicitanţii de plăţi directe şi ajutoare naţionale 
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tranzitorii – în sectorul vegetal - Campania 2022” în baza unei cereri al cărei model este 

prevăzut în Anexa 10. 

În conformitate cu art.30 din OUG nr. 11 /2021, cu modificările și completările ulterioare 

”Art. 30. 

În cazul schemelor de sprijin cuplat sector zootehnic și/sau ANT sector zootehnic, precum și 

al măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală 10 și 11 aplicabile pe terenurile agricole, 

prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, se poate efectua și 

transferul unei/unor exploatații cu cod ANSVSA și/sau părți ale exploatației ca unitate de 

producție, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.” 

 

5.4.6 Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale 

Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, 

independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care impiedică 

executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din OUG nr.11/2021, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 alin.2 din regulamentul (UE) 

nr.1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, sunt recunoscute ca fiind cazuri de 

forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum: 

- decesul beneficiarului; 

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului; 

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă; 

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia 

agricolă; 

- o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul beneficiarului, respectiv culturile 

beneficiarului; 

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă 

exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii; 

- uciderea/ afectarea integrității animalelor aflate în exploatațiile agricole de către 

exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite 
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prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 4 din Regulamentul UE nr. 640/2014 cu modificările și completările ulterioare: 

Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris autorităţii 

competente, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante considerate satisfăcătoare de 

autoritatea în cauză, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care 

beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (de la 

data emiterii documentului doveditor). 

Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care 

trebuie depuse de către beneficiar sau succesorul acestuia, la dosarul cererii unice de plată 

declarația sector zootehnic și care însoțesc Înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă majoră 

(al cărei model este prevăzut în Anexa 6) sunt: 

- pentru decesul beneficiarului– copii de pe certificatul de deces, certificatul care atestă 

calitatea de moştenitor / certificat de moştenitor eliberat de notarul public, declaraţia de 

împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori; 

- copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru 

incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului/ adeverinţă medicală din care să 

reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului, după caz; 

- copie de pe procesul verbal de constatare a calamității, eliberat de Primărie/ copie a 

procesului verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei 

şi formularul F3 de declarare eveniment emis de medicul veterinar de liberă practică 

împuternicit; 

- documente eliberate de autoritatea competentă pentru epizotii care afectează parţial sau 

integral şeptelul fermierului şi formularul F3 de declarare eveniment / certificatul de 

sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator şi buletin de 

analiză / formularul F2 de mişcare emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, 

după caz; 

- în cazul exproprierii întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, 

dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii: 

 decizie de expropriere însoţită de extrasul din anexa la decizie cu indicarea 

poziţiei la care se regăseşte beneficiarul. Aceste documente se găsesc 

postate pe site-ul CNADNR şi sunt afişate la sediul consiliului local de pe 

raza localităţii unde se desfăşoară lucrările;  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226305
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 convenţie/proces verbal încheiat între beneficiar şi agentul economic care 

efectuează lucrări de îmbunătăţiri funciare şi/sau lucrări de 

intervenţie/întreţinere la reţelele de transport 

apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrări ce au fost efectuate pe 

suprafeţele declarate de beneficiar la APIA, la o dată ulterioară depunerii 

cererii şi/sau semnării angajamentului de agromediu/agricultură ecologică;  

 decizia/dispoziţia/ordinul/hotărârea judecătorească în cazul pierderii 

dreptului de utilizare prin constituirea, reconstituirea dreptului de 

proprietate urmate de retrocedarea terenurilor agricole prin acte normative 

emise de autorităţi competente sau prin hotărâri judecătoreşti rămase 

definitive, despre care beneficiarul nu avea cunoştinţă la data depunerii 

cererii unice de plată.  

 

- în cazul uciderii/ afectării integrității animalelor aflate în exploatațiile agricole de 

către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite 

prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările 

și completările ulterioare: 

 documentul emis de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, 

respectiv Procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de 

către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic și de stabilire a 

răspunderii civile și a despăgubirii, în cazul uciderii/ afectării integrității 

animalelor aflate în exploatațiile agricole de către exemplarele din speciile 

de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 

407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic şi formularul F3 de 

declarare eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii 

transportate de la exploataţie la abator şi buletin de analiză / formularul F2 

de mişcare emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, după 

caz. 

 

În sensul art. 34 din OUG nr.11/2021 cu modificările și completările uletrioare, în 

cazul decesului fermierului care a depus cererea unică de plată, moştenitorul/moştenitorul 

legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştiinţa APIA, în scris, acest aspect 

printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de forţă majoră, însoţită de Certificatul de deces, în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (O copie se păstrează la 

dosarul cererii unice de plată a moştenitorului). Dacă există o diferenţă mai mare de 15 zile 

lucrătoare, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat completează o Scrisoare justificativă în 

care trebuie specificate motivele întârzierii depunerii documentului. 

Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de 

decespentru că nu s-a dezbătut succesiunea, până la emiterea deciziei de plată pe numele 

decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226305
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decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu 

este închis de către moştenitor). 

Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua 

exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele 

decedatului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la CL/CJ 

APIA, unde fermierul decedat a depus cererea unică de plată, Cerere de preluare de exploataţie 

agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de 

următoarele documente justificative: acte doveditoare privindcalitatea de moştenitor (certificat 

de calitate de moştenitor/ certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se 

stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în copie certificată 

“conform cu originalul” de către fermier prin semnătură și dată), actul de identitate al 

moştenitorului (original şi copie certificată “conform cu originalul” de către fermier prin 

semnătură și  dată), dovada contului bancar (activ pe teritoriul României), declaraţie notarială 

prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care 

există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii unice de 

plată a moştenitorului. 

Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, 

a modificărilor, a documentelor aferente ANTZ/SCZ în cazurile de forţă majoră şi 

circumstanţe excepţionale, dacă anunţă APIA în termen legal şi prezintă actele 

doveditoare, conform art. 31 alin (1) din OUG nr.11/2021, cu modificările și completările 

ulterioare.  

NOTĂ  

În cazul în care, sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse 

cazurilor de forță majoră sau circumstanţe excepţionale sunt considerate determinate la 

plată. 

5.4.7 Circumstanța naturală 

În sensul prevederilor articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 640/2014 cu modificările 

și completările ulterioare, se acceptă drept cazuri de circumstanţă naturală următoarele situaţii 

care nu sunt din culpa solicitantului: 
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- “moartea unui animal ca urmare a unei boli”„moartea unui animal, ca urmare a 

unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător.” 

Documentele care atestă cazul de circumstanţă naturală şi care se depun de către solicitant 

la dosarul cererii unice de plată - declarația privind sectorul zootehnic sunt formularul declarare 

eveniment (F3) şi alt document emis de ANSVSA / DSVSA din care să reiasă boala care a 

cauzat moartea animalului. 

Se acceptă în baza procesului verbal de constatare, emis de instituţia abilitată să constate 

accidentul (de ex. poliţia rutieră, poliţia feroviară), din care să reiasă că solicitantul nu este 

vinovat de accident. 

Se acceptă ca și cazuri de circumstanță naturală următoarele situații: 

- sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care solicitantul nu poate fi 

considerat responsabil: 

a) ca urmare a depistării, de către medicul veterinar, a unei afecțiuni ce nu a putut fi 

remediată prin tratament, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar care să 

certifice boala și a formularului de mișcare F2; 

b) ca urmare a unui accident, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar care 

să certifice motivul sacrificării și a formularului de mișcare F2; 

- moartea animalului solicitat în cerere, datorată imposibilității de a făta, se poate 

accepta în baza documentului sanitar-veterinar și a formularului declarare eveniment 

(F3) 

Animalele care fac obiectul reformei efectivului matcă (cazurile de îmbătrânire, de 

infertilitate, distocii la fătare) nu pot fi tratate ca și cazuri de circumstanță naturală.  

 Solicitantul trebuie să aducă la cunoştinţa CJ/CL APIA‚ cazurile de circumstanţă naturală, 

în scris, conform prevederilor art. 32 paragraful 1 din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu 

modificările și completările ulterioare, printr-o ÎNŞTIINŢARE cu privire la apariţia unui caz de 

circumstanţă naturală (CN) (al cărei model este prevăzut în Anexa 8) în termen de 10 (zece) zile 

lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor. 

Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe 

naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului 
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doveditor, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data 

notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii: 

a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică 

de plată; 

b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa 

locului; 

c) animalul, care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, trebuie să îndeplinească toate 

condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală; 

d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte 

animalul cu circumstanţă naturală. ” 

 

ATENŢIE ! 

În cazul în care solicitantul depăşeşte termenul prevăzut la art. 32 paragraful 1 

din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu modificările și completările ulterioare Înştiinţarea 

cu privire la apariţia unui caz de circumstanţă naturală (CN) depusă la CJ/CL APIA nu 

se ia în considerare. 

Un animal care înlocuiește animalul afectat de CN, dacă la rândul lui este supus 

unei circumstanțe naturale, nu mai poate fi înlocuit. 

Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează 

acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat, înştiinţarea 

circumstanţei nefiind obligatorie. 

NOTĂ 

În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse 

circumstanţelor naturale NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu 

neconformități, fiind exceptate de la aplicarea sancțiunilor administrative. 

5.4.8 Controlul și supracontrolul la faţa locului 

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi la faţa 

locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a 

directorului general al APIA şi avizate de direcţia de specialitate din MADR. 
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În cazul în care fermierul, care a depus cerere unică de plată - declarația privind 

sectorul zootehnic, a fost selectat pentru controlul la fața locului nu permite efectuarea 

controlului de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a 

respectat angajamentul. În acest caz cererea fermierului va fi respinsă de la plată pentru 

anul în curs chiar dacă acesta a solicitat și scheme care nu se supun controlului la fața 

locului. 

5.4.9 Sancțiuni administrative 

În cazurile de neîndeplinire a condiţiilor de acordare, pentru animalele cu 

neconformităţi se aplică sistemul se sancţiuni prevăzut de OMADR nr.262 / 2021 privind 

sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăţi directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în 

sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de  

Valoarea ajutorului tranzitoriu cuvenit pentru speciile ovine/caprine se reduce în baza unui  

procent (Pr) calculat prin raportarea numărului de animale cu neconformități la numărul de 

animale determinate, după cum urmează: 

a) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio 

reducere, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinat; 

b) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel: 

- cu  5% dacă procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 10%; 

- cu 10% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 

20%; 

- cu 15% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 

30%; 

- cu 20% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 

50%; 

- cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului național 

tranzitoriu, dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 50%.  

În conformitate cu art.18 alin.(1), din OMADR nr. 262/2021, cu modificările şi 

completările ulterioare, valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare 

categorie, se reduce în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale 

nedeterminate la numărul de animale determinate pentru respectiva schema. 

a) Dacă numărul de animale nedeterminate este de maximum 3, valoarea totală a 

sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se stabileşte pe baza numărului de 
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animale determinate, cu condiţia ca animalele nedeterminate să poată fi identificabile 

individual. În cazul în care cel puţin unul dintre cele 3 animale nedeterminate este 

neidentificabil individual, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare 

categorie se reduce în conformitate cu sistemul de sancțiuni prevăzut la punctul b) 

 

b) În cazul în care numărul de animale nedeterminate este mai mare de 3, valoarea totală 

a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză, se reduce 

astfel:  

 

- cu un procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul 

de animale determinate, dacă acesta nu depăşeşte 20%;  

- cu dublul procentului calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la 

numărul de animale determinate, dacă acesta este mai mare de 20%, dar nu mai mare 

de 30%; 

- dacă procentul calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la 

numărul de animale determinate depăşeşte 30%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar 

fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză;  

- dacă procentul calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la 

numărul de animale determinate depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar 

fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În plus, 

beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care 

corespunde numărului de animale nedeterminate.  

 

ATENŢIE !!! 

Sancţiunea suplimentară (multianuală) se recuperează în totalitate în cei trei ani 

calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării. 

 

Excepţii de la aplicarea sancțiunilor administrative 

1. nerespectarea angajamentelor asumate ca urmare aunui caz de forţă majoră / 

circumstanţă excepţională, cu condiția ca fermierul să informeze în scris APIA în acest 

sens, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care solicitantul /succesorul său în 



 
Direcţia Plăți Directe Sector 

Zootehnic 
Serviciul Manuale Zootehnie, Rentă 

Ghid pentru solicitanții ajutoarelor naționale 
tranzitorii și sprijinului cuplat în sectorul 

zootehnic, Campania 2022 
Cod: DPD-SZ-GSANTZSCZ 

 
Ediţia a VIII-a 

 

Pagina: 
78/110 

 

Public 
 

drepturi se afla în situația prevazută la art. 33 din OUG nr.11/2021, cu modificările și 

completările ulterioare (15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor). 

2. nerespectarea perioadei de reținere  ca urmare a unei circumstanţe naturale (în 

conformitate cu prevederile art. 32 din Reg. Delegat (UE) nr. 640/2014) cu modificările și 

completările ulterioare, cu condiţia ca fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, 

în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor. 

Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează 

acordarea ANTZ ovine/caprine și/sau SCZ, înştiinţarea circumstanţei nefiind obligatorie. 

 

ATENŢIE ! 

1. În cazul în care fermierul depăşeşte termenul prevăzut la art. 34 din OUG nr.11/2021, 

cu modificările și completările ulterioare. Înştiinţarea depusă la APIA nu se ia în 

considerare. 

2. În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, inclusiv perioada 

de reținere până la data evenimentului de CN, animalele supuse circumstanţelor naturale 

NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu neconformități, fiind exceptate 

de la aplicarea sancțiunilor administrative. 

3. Deoarece animalele cu circumstanţe naturale nu sunt animale determinate, în cazul în 

care numărul de animale determinate scade sub numărul minin acceptat aferent fiecărei 

scheme din sectorul zootehnic, schema de plată va fi respinsă de la plată 

De exemplu: 

Dacă un animal din efectivul de 10 capete taurine de carne solicitat pe schema SCZ-TC 

este supus unui caz de Circumstanţă Naturală, schema SCZ-TC va fi respinsă de la plată. 

5.4.10 Efectuarea plăţilor 

În conformitate cu art.40 alin. (1)din OUG nr.11/2021 cu modificarile și completările 

ulterioare, plățile cuvenite se efectuează integral numai în contul bancar al beneficiarului, 

declarat la APIA în cererea unică de plată, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) 

nr. 1.306/2013. 
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În conformitate cu art.40 alin. (2) din OUG nr.11/2021 cu modificarile și completările 

ulterioare, nu se mai acordă plăți ulterior datei de 15 octombrie a anului următor anului de 

cerere dacă se constată că acestea nu au fost efectuate din cauze imputabile beneficiarului. 

În conformitate cu art.116 din OMADR nr.11/2021 cu modificrile și completările 

ulterioare, cauzele imputabile beneficiarului se referă la nedeclararea unui cont valid la APIA. 

5.4.11 Depistarea şi recuperarea sumelor necuvenite 

Art. 63 Plăţi necuvenite şi sancţiuni administrative din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, prevede: 

“(1) Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate sau nu respectă 

angajamentele sau alte obligaţii legate de condiţiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului 

prevăzute de legislaţia agricolă sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau acesta 

se retrage în întregime sau parţial şi, după caz, drepturile la plată aferente menţionate la 

articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 cu modificările și completările ulterioare, 

nu se alocă sau se retrag.” 

Art.7 (Recuperarea plăţilor necuvenite) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 cu 

modificările și completările ulterioare, prevede: 

„(1) În cazul efectuării unei plăţi necuvenite, beneficiarul rambursează suma respectivă 

împreună cu dobânda aferentă acesteia, dacă este cazul, calculată în conformitate cu alineatul 

(2). 

(2) Dobânzile se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru 

beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare şi care nu poate depăşi 60 de zile, 

şi data rambursării sau a deducerii. 

(3) Obligaţia de rambursare menţionată la alineatul (1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată 

ca urmare a unei erori a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi 

putut fi depistată în mod rezonabil de beneficiar. 

În cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plăţii în cauză, 

primul paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 

12 luni de la efectuarea plăţii.” 
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 5.4.12 Resurse financiare 

Bugetul național (BN) – pentru ajutorul național tranzitoriu (ANTZ), prin bugetul MADR în 

limita prevederilor bugetare aprobate anual, acordat fermierilor crescători de animale din 

speciile bovine, ovine/caprine. 

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) - pentru schemele de sprijin cuplat în 

sectorul zootehnic (SCZ), acordate fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, 

ovine/caprine și crescătorilor de viermi de mătase, în funcție de efectivul de animale 

determinate/kg gogoși crude de mătase determinate.  
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6. ANEXE 

Anexa 1: Formular M1 – Schimbarea cantităţii de lapte în cererea unica de plata – sector zootehnic pentru schema 

decuplată de productie ANT bovine sector lapte (M1) 
Nume şi Prenume funcţionar APIA:        

Semnătura:         Nr.................../data din Registratura IACS....................... 

Înainte: 

Judeţ Cantitate totală de lapte livrată şi/sau vândută direct/ 

comercializată 

Exploataţia Cantitat

e lapte 

livrată 

(tone) 

Cantitate 

lapte vândut 

direct (tone) 

Cantitate lapte 

comercializată 

(tone) 

TOTAL cantitate 

lapte (tone) 

(livrat + vândut/ 

comercializată) 

  anul de cotă 2012-2013 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  anul de cotă 2013-2014 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  anul de cotă 2014-2015 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  perioada referință 01.04.2015-29.02.2016 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2016-28.02.2017 Exploataţia RO x x   

Nume şi prenume fermier (PF) /Denumire (PJ)/(PFA)/(II)/(IF) ID fermier : RO ...................................... 

Cod exploatatie ANSVSA : RO .....................................  

Adresa: 
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Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2017-28.02.2018 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2018-28.02.2019 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2019-29.02.2020 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referinta 01.03.2020-28.02.2021 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 

 

 perioada referinta 01.03.2021-28.02.2022 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 TOTAL:      

După: 

 

Judeţ Cantitate totală de lapte livrată şi/sau vândută direct/ 

comercializată 

Exploataţia Cantitat

e lapte 

livrată 

(tone) 

Cantitate 

lapte 

vândut 

direct (tone) 

Cantitate lapte 

comercializată 

(tone) 

TOTAL cantitate 

lapte (tone) 

(livrat + vândut/ 

comercializată) 

  anul de cotă 2012-2013 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  anul de cotă 2013-2014 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  anul de cotă 2014-2015 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  perioada referință 01.04.2015-29.02.2016 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2016-28.02.2017 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2017-28.02.2018 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2018-28.02.2019 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 perioada referință 01.03.2019-29.02.2020 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   
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 perioada referință 01.03.2020-28.02.2021 

 

Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 perioada referință 01.03.2021-28.02.2022 

 

Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 TOTAL:      

  

 

Motivul schimbării:  

 

Solicit modificarea cererii iniţiale  

Nume şi prenume fermier (în clar) 

Semnătura /  

Data: 

Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) 

............................................................................................/Semnătură. ….....….. 

Formularul M1 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar APIA) 

................................................................./Semnătura............................. 
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Anexa 2: Formular M2 - Formular de adăugare declaratie în cerere unică de plată (M2) 
Nume şi Prenume funcţionar APIA:           

Semnătura:            Nr.................../data din Registratura IACS.................... 

B. Sector zootehnic 

Nr. 

crt. 

 

Exploatatia cu 

cod ANSVSA 

 

Judeţ 

 

Comună/ 

oraş 

 

Sat 

 

Strada 

 

Nr. 

 

Cod Siruta 

comună/ oraş 

 

Tipul de plată solicitat M10 P8                  

9 A13 ANTZ SCZ 

7 

L 

8 

B 

9 

O 

9 

C 

22 

VL 

23 

FB 

21 

TC 

19 

O 

20 

C 

OF OM CF CM 

                    

Solicit completarea cererii unice de plată cu animalul/animalele din specia bovine/bubaline  din exploataţia RO……………..**) din judeţul …… pentru  schema/schemele de 

plată *): .......... 

Solicit completarea cererii unice de plată cu animalul/animalele din specia ovine  din exploataţia RO……………..**) din judeţul……. pentru  schema/schemele deplată 
*):..................... 

Nume şi prenume fermier (PF) /Denumire (PJ)/(PFA)/(II)/(IF) ID fermier: RO…………………………………………………….. 

Cod exploatatie ANSVSA: RO………………………………………………………. 

Adresa: 

Nr. 

crt. 

Număr 

identificare 

animal 

(crotlie) 

 

Specia  Sex 

F/M 

Rasa Data 

naşterii 

(ziua/luna/ 

anul) 

Vârsta  la 

data de 

referinţă 

(luni) 

(pentru 

ANTZ8) 

Data ieşirii 

din 

exploataţie  

Zonă 

montană 

DA/NU 

Tipul de plată solicitat 

A
N

T
Z

 8
 

S
C

Z
 2

3
 F

B
 SCZ 21 SCZ 

22 

VL 

TC1.1 TC 1.2 TC 3.1 

  BOVINE             

  BUBALINE             
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Nr. 

Crt. 

Număr de identificare 

animal (crotalie) 

Sex 

F/M 

Data naşterii 

(ziua/luna/anul) 

Zonă Montană 

DA/NU 
Schema de plată solicitată 

ANTZ9Ovine 
SCZ-O*) 

OF OM**) 

        

        

TOTAL X X     

*)  pentru SCZ O se vorînscrie minim 150 animaleşi maxim 500 animale ( OF+OM  ) pe beneficiar, cu exceptiacelor din zonele montane, pentru care se poatesolicita un minimum de 60 animale ( OF+OM 

)pe beneficiar 

**)ATENŢIE- dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele ovine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitaţi sprijin cuplat pentru berbecii cu certificat de origine neinscrisi 

in RG care asigură doar raportul de sexe de un berbec la 35 femele ovine neînscrise în RG. 

Solicit completarea cererii unice de plată cu animalul/animalele din specia caprine  din exploataţia RO……………..**) din judeţul……….. pentru      schema/schemele de 

plată *): ............... 

Nr. 

Crt. 

Număr de 

identificare animal 

(crotalie) 

Sex 

F/M 
Data naşterii (ziua/luna/anul) 

Schema de plată solicitată 

ANTZ9 Caprine 
SCZ-C*) 

CF CM**) 

       

       

TOTAL X X    

*) pentru SCZ C se vorînscrie minim 50 animaleşi maxim 500 animale pe schemă( CF+CM ) pe beneficiar; 

**) ATENŢIE- dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele caprine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitaţi sprijin cuplat pentru ţapii cu certificat de origine neinscrisi 

in RG care asigură doar raportul de sexe de un ţap la 35 femele caprine neînscrise în RG. 

     Solicit completarea cererii unice de plată cu schema de plată  ANTZ-B-lapte: 

Cantitate totală de lapte livrată şi/sau vândută 

direct /comercializată  

Exploataţia Cantitate 

lapte Livrată 

 (tone) 

Cantitate 

lapte vândut 

direct (tone) 

Cantitate lapte 

comercializată 

(tone) 

TOTAL cantitate lapte (tone) 

(livrat + vândut / comercializată) 

 anul de cotă 2012-2013 Exploataţia RO   X  

Exploataţia RO   X  
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 anul de cotă 2013-2014 Exploataţia RO   X  

Exploataţia RO   X  

 anul de cotă 2014-2015 Exploataţia RO   X  

Exploataţia RO     

 perioada referinţă 01.04.2015-29.02.2016 Exploataţia RO X X   

Exploataţia RO X X   

 perioada referinţă 01.03.2016-28.02.2017 Exploataţia RO X X   

Exploataţia RO X X   

 perioada referinţă 01.03.2018-28.02.2019 Exploataţia RO X X   

Exploataţia RO X X   

 perioada referinţă 01.03.2019-29.02.2020 

 

Exploataţia RO X X   

Exploataţia RO X X   

perioada referinţă 01.03.2020-28.02.2021 Exploataţia RO X X   

Exploataţia RO X X   

perioada referinţă 01.03.2021-28.02.2022 

 

Exploataţia RO X X   

Exploataţia RO X X   

TOTAL:      

Notă: Completarea cererii unice de plată în sector zootehnic se efectueaza pentru fiecare exploataţie în parte în cadrul aceluiaşi formular. 

Motivul completării:  

 

 

Solicit completarea/modificarea cererii iniţiale  

Semnătura fermierului: 

Data: 

Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) .......................... 

....................................................................................../Semnătură. ….....…...……….... 

Formularul M2 a fost prelucrat în baza de date IACS de către☹nume şi prenume funcţionar APIA) 

........................................................................../Semnătura................................ 
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Anexa 3: Formular M3 –Formular de retragere declaraţie din cerere unică de plată (M3) 
Nr.................../data din Registratura IACS............................. 

Nume şi Prenume funcţionar APIA: 

Semnătura: 

Nume şi prenume fermier (PF) /Denumire (PJ)/(PFA)/(II)/(IF) ID fermier: RO …………………………… 

Cod exploatatie ANSVSA : RO ............................................. 

Adresa 

   Solicit retragerea exploataţiei  ……………………………………. 

Nr. 

crt. 

Exploataţia 

cod ANSVSA  
Judeţ 

Comună/ 

oraş 
Sat Strada Nr. 

Cod Siruta 

comună/ oraş 

Tipul de plată solicitat M10 

P8  

9 A13 
ANTZ SCZ 

7 

L 

8 

B 

9 

O 

9 

C 

22 

VL 

23 

FB 

21 

TC 

19 

O 

20 

C 

 

OF OM CF CM  

                    

 

Înainte: 

Judeţ Cantitate totală de lapte livrată şi/sau vândută direct/ 

comercializată 

Exploataţia Cantitate 

lapte livrată 

(tone) 

Cantitate 

lapte vândut 

direct (tone) 

Cantitate lapte 

comercializată 

(tone) 

TOTAL cantitate 

lapte (tone) 

(livrat + vândut/ 

comercializată) 

  anul de cotă 2012-2013 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  anul de cotă 2013-2014 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  anul de cotă 2014-2015 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  perioada referință 01.04.2015-29.02.2016 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   
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  perioada referință 01.03.2016-28.02.2017 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2017-28.02.2018 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2018-28.02.2019 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2019-29.02.2020 

 

Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2020-28.02.2021 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 

 

 perioada referință 01.03.2021-28.02.2022 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 TOTAL:      

 

După: 

Judeţ Cantitate totală de lapte livrată şi/sau vândută direct/ 

comercializată 

Exploataţia Cantitate 

lapte livrată 

(tone) 

Cantitate 

lapte 

vândut 

direct (tone) 

Cantitate lapte 

comercializată 

(tone) 

TOTAL cantitate 

lapte (tone) 

(livrat + vândut/ 

comercializată) 

  anul de cotă 2012-2013 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  anul de cotă 2013-2014 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  anul de cotă 2014-2015 Exploataţia RO   x  

Exploataţia RO   x  

  perioada referință 01.04.2015-29.02.2016 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2016-28.02.2017 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2017-28.02.2018 Exploataţia RO x x   
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Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2018-28.02.2019 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2019-29.02.2020 

 

Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

  perioada referință 01.03.2020-28.02.2021 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 

 

 perioada referință 01.03.2021-28.02.2022 Exploataţia RO x x   

Exploataţia RO x x   

 TOTAL:      

 

Bovine:   

Exploataţia …………………………………… 

 

Înainte: 

 

După: 

Nr. 

crt. 

Număr 

identificare 

animal (crotlie) 

 

Specia  Sex 

F/M 

Rasa Data naşterii 

(ziua/luna/ 

anul) 

Vârsta  la data 

de referinţă 

(luni) (pentru 

ANTZ8) 

Data ieşirii 

din 

exploataţie  

Zonă 

montană 

DA/NU 

Tipul de plată solicitat 

A
N

T
Z

 8
 

S
C

Z
 2

3
 F

B
 

SCZ 21 TC SCZ 

22 

VL 

TC1.1 TC 

1.2 

TC 

3.1 

  BOVINE             

  BUBALINE             

Nr. 

crt. 

Număr 

identificare 

Specia  Sex 

F/M 

Rasa Vârsta  la data 

de referinţă 

Tipul de plată solicitat 

SCZ 21 TC 
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Ovine:   

Exploataţia………………………………………… 

Înainte: 

Nr. 

Crt. 

Număr de identificare 

animal (crotalie) 

Sex 

F/M 
Data naşterii (ziua/luna/anul) 

Zonă Montană 

DA/NU 

Schema de plată solicitată 

ANTZ 9 O 
SCZ-O *) 

OF OM **) 

        

*) pentru SCZ O se vorînscrie minim 150 animaleşi maxim 500 animale( OF+OM  ) pe beneficiar, cu exceptiacelor din zonele montane, pentru care se poatesolicita un minimum de 60 animale ( OF+OM 

)pe beneficiar; 

**) ATENŢIE- dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele ovine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitaţi sprijin cuplat pentru berbecii cu certificat de origine, 

neinscrisi in RG,  care asigură doar raportul de sexe de un berbec la 35 femele ovine neînscrise în RG. 

După:                                                                                                                                       

Nr. 

Crt. 

Număr de identificare 

animal (crotalie) 

Sex 

F/M 
Data naşterii (ziua/luna/anul) 

Zonă Montană   

DA/NU 

Schema de plată solicitată 

ANTZ 9 O 
SCZ-O *) 

OF OM **) 

        

*)  pentru SCZ O se vorînscrie minim 150 animaleşi maxim 500 animale ( OF+OM  ) pe beneficiar, cu exceptiacelor din zonele montane, pentru care se poatesolicita un minimum de 60 animale ( OF+OM 

)pe beneficiar; 

**) ATENŢIE- dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele ovine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitaţi sprijin cuplat pentru berbecii cu certificat de origine, 

neinscrisi in RG,  care asigură doar raportul de sexe de un berbec la 35 femele ovine neînscrise în RG. 

Caprine:   

Exploataţia…………………………………… 

Înainte: 

animal 

(crotlie) 

 

Data naşterii 

(ziua/luna/ 

anul) 

(luni) (pentru 

ANTZ8) 

Data ieşirii 

din 

exploataţie  

Zonă 

montană 

DA/NU 

ANTZ 

8 

SCZ 

23 

FB 

TC1.1 TC 

1.2 

TC 

3.1 

SCZ 

22 

VL 

  BOVINE             

  BUBALINE             



 
Direcţia Plăți Directe Sector 

Zootehnic 
Serviciul Manuale Zootehnie, Rentă 

Ghid pentru solicitanții ajutoarelor naționale 
tranzitorii și sprijinului cuplat în sectorul 

zootehnic, Campania 2022 
Cod: DPD-SZ-GSANTZSCZ 

 
Ediţia a VIII-a 

 

Pagina: 
91/110 

 

Public 
 

*)  pentru SCZ C se vorînscrie minim 50 animaleşi maxim 500 animale pe schemă ( CF+CM ) pe beneficiar; 

**) ATENŢIE- dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele caprine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitaţi sprijin cuplat pentru ţapii cu certificat de origine, neinscrisi 

in RG,  care asigură doar raportul de sexe de un ţap la 35 femele caprine neînscrise în RG. 

După: 

*)  pentru SCZ C se vorînscrie minim 50 animaleşi maxim 500 animale pe schemă ( CF+CM ) pe beneficiar; 

**) ATENŢIE- dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele caprine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitaţi sprijin cuplat pentru ţapii cu certificat de origine, neinscrisi 

in RG,  care asigură doar raportul de sexe de un ţap la 35 femele caprine neînscrise în RG. 

 

Nr. 

Crt. 

Număr de identificare 

animal (crotalie) 

Sex 

F/M 

Data naşterii 

(ziua/luna/anul) 

Schema de plată solicitată 

ANTZ 9 C 
SCZ-C *) 

CF CM**) 

       

Nr. 

Crt. 

Număr de 

identificare animal 

(crotalie) 

Sex 

F/M 

Data naşterii 

(ziua/luna/anul) 

Schema de plată solicitată 

ANTZ 9 C 
SCZ-C *) 

CF CM**) 

       

 

Motivul retragerii:  

 

 

Solicit retragerea/modificarea cererii 

iniţiale  

Semnătura fermierului 

Data: 

Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) .......................... 

....................................................................................../Semnătură. ….....…...……….... 

Formularul M3 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar APIA) 

........................................................................../Semnătura................................ 
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Anexa 4: Formular M 4 - Schimbarea adresei/ coordonatelor bancare/ numelui 

societăţii, fără a se modifica CUI 
Judeţul  

Centrul judeţean/Centrul local APIA Nr. unic de identificare solicitant 

RO……………………………… 

(Chenarul gri se completeaza de către autorităţi ) 

 

 

 

  

  

 

Ştampilă – Centrul Judeţean/ Local APIA 

Nume şi Prenume funcţionar APIA 

 
 Semnatură 

Date declarate iniţial: 

Nume şi prenume fermier Denumire exploataţie 

CNP, CUI, CF, Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie) 

Judeţ, Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Apt. Sector E-Mail Fax 

 

 

 
Banca Filiala 

 
Nr. cont (IBAN)  

Declar următoarele schimbări: 
Nume şi prenume fermier Denumire exploataţie 

CNP/CUI/ CF,  

Cod ţară şi nr. act identitate (cazul altei cetăţenii) Judeţ, Localitate Cod poştal 

Sat, Stradă Nr.  Telefon 

Bl. Sc. Apt. Sector E-Mail Fax 

Banca Filiala 

 Nr. cont (IBAN)  

 Se completează numai câmpurile pentru care datele fermierului se modifică prin acest formular. 

 

Data:/ Semnătura fermierului: 

Controlul vizual a fost realizat de: (nume și prenume funcționar 

APIA)............................................................................Semnătură................................... ........... 

Formularul M4 a fost prelucrat în baza de date IACS de către (nume și prenume funcționar APIA)/ Semnătură................. 
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Anexa 5: Formular M5 – Modificarea exploataţiei cod ANSVSA în perioada de reţinere a animalelor - pentru schemele 

cuplate de producţie (M5) 

Nume şi Prenume funcţionar APIA:      

Semnătura:        Nr.................../data din Registratura IACS....................... 

CODUL DE EXPLOATAŢIE  UNDE SE GĂSESC ANIMALELE ÎN PERIOADA DE REŢINERE 

              (se completează doar dacă animalele sunt transferate în alt cod de exploataţie ANSVSA pe perioada de reţinere) 

  

 
După: 

CODUL DE EXPLOATAŢIE  UNDE SE GĂSESC ANIMALELE ÎN PERIOADA DE REŢINERE 
             (se completează doar dacă animalele sunt transferate în alt cod de exploataţie ANSVSA pe perioada de reţinere) 

Nr. 

crt. 

Exploataţia cu cod 

ANSVSA declarată 

în cerere 

Exploataţia cu cod 

ANSVSA Asociaţie/ 

Grup producători/ 

Cooperativă/solicitant 

CUI/CIF Asociaţie/Grup 

producători/ 

Cooperativă/ CNP,CUI 

solicitant 

Schema 

solicitată 
Judeţ Comună/Oraş Sat Strada Nr. 

Cod Siruta 

comună/oraş 

Nume şi prenume fermier (PF) /Denumire 

(PJ)/(PFA)/(II)/(IF) 

ID fermier : RO ...................................... 

Cod exploatatie ANSVSA : RO .....................................  

Adresa: 

 

Înainte: 

Nr. 

crt. 

Exploataţia cu 

cod ANSVSA 

declarataîn cerere 

Exploataţia cu cod 

ANSVSA Asociaţie/ 

Grup producători/ 

Cooperativă/solicitant 

daca a avut loc un 

transfer ptr. pasunat 

CUI/CIF 

Asociaţie/Grup 

producători/ 

Cooperativă/ 

CNP,CUI solicitant 

Schema solicitată Judeţ Comună/Oraş Sat Strada Nr. Cod Siruta 

comună/oraş 
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daca a avut loc un 

transfer ptr. pasunat 

           

  

 

         

  

 

         

 

 

Motivul schimbării:  

 

Solicit modificarea cererii iniţiale  

Nume şi prenume fermier (în clar) 

Semnătura   

Data: 

Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) 

............................................................................................/Semnătură. ….....….. 

Formularul M5 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar APIA) 

................................................................./Semnătura............................. 



 
Direcţia Plăți Directe Sector 

Zootehnic 
Serviciul Manuale Zootehnie, Rentă 

Ghid pentru solicitanții ajutoarelor naționale 
tranzitorii și sprijinului cuplat în sectorul 

zootehnic, Campania 2022 
Cod: DPD-SZ-GSANTZSCZ 

 
Ediţia a VIII-a 

 

Pagina: 
96/110 

 

Public 
 

Anexa 6: Înștiințare cu privire la cazurile de forță majoră 

ÎNŞTIINŢARE 

 

 Subsemnatul, ................................................, cu domiciliul/sediul în .................................., CNP 

.................................., CUI .................. (după caz), nr. din registrul unic de identificare 

.............................., în calitate de ......................., vă aduc la cunoştinţă următorul caz de forţă 

majoră (se bifează): 
a) decesul beneficiarului Bifa 

b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului  

c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă [fenomene asimilate catastrofelor 

naturale grave: fenomene meteorologice (de exemplu, seceta, îngheţul etc.), incendiul etc.] 

 

d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă  

e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul ori, respectiv, culturile 

beneficiarului 

 

f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia  

g) distrugerea terenurilor agricole și a animalelor aflate pe exploatațiile agricole de către exemplarele din 

speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vânătorii și a protecției fondului 

cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare 

 

Sectorul vegetal 

Nr. 

crt. 
Localitatea Cultura Parcela 

Suprafaţa 

declarată în 

cererea unică 

de plată 

Suprafaţa afectată 
Bloc  

fizic 
Fenomenul 

        

...        

Sectorul zootehnic 

Nr. 

crt. 
Localitatea Specia Rasa 

 

Categoria 

conform  

art. 72  

Efectiv 

solicitat 

în cererea 

unică de plată 

Capete/Kg 

gogoși crude 

de mătase  

Efectiv animale 

afectate de forţa 

majoră 

Capete/Kg 

gogoşi de 

mătase afectate 

de forţa majoră 

Nr.  de 

identificare 

(crotalie) 

Fenomenul 

         

         

         

         

.....         

Alte detalii.................................................................................................................................... 

Documente doveditoare ataşate…............................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

    Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. 

    Data depunerii la Agenţia de Plăţi Semnătura .............. 

    şi Intervenţie pentru Agricultură ................................  
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Anexa 7: (Anexa nr. 8 la OMADR nr.45/2021, cu modificările și completările 

ulterioare) 

Nr. crt.  
Denumirea rasei taurinei de carne 

1  Aberdeen-Angus 

2  Limousine 

3  Charolaise 

4  Galloway 

5  Highland 

6  Aubrac 

7  Wagyu 

8  Romagnola 

9  Bălţata Românească - direcţia de exploatare carne 

10  Hereford 

11  Blonde d'Aquitaine 

12  Salers 

13  Sura de Stepă 
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Anexa 8: Înștiințare cu privire la apariția unui caz de circumstanță naturală 

(CN) 

Numărul şi data depunerii :  

_________________________ 

ÎNŞTIINŢARE 

cu privire la apariţia unui caz de circumstanţă naturală (CN) 

Subscrisa/Subsemnatul....................................................................................... 

CUI/CIF/CNP…….………………reprezentat de ............................................... 

 în calitate de..................................................., având exploataţia cu codul RO........................... şi 

nr. unic de identificare beneficiar din RUI..............................................referitor la cererea unică de 

plată – declarația privind sectorul zootehnic nr......................./ data ....................., depusă pentru: 

 ajutoarele naționale tranzitorii şi/sau  sprijinul cuplat în sectorul zootehnic (SCZ),  

vă aduc la cunoştinţă : 

Cazul de circumstanţă naturală care s-a produs la data de ............................................... 

Evenimentul produs (detalii) : .................................................................................................... 

Documente doveditoare 

ataşate........................................................................................................................................ 

 Solicit retragerea animalelor afectate de CN  (doar pentru SCZ)  

Nr. 

crt. 

Exploatația cu cod 

ANSVSA 

Număr de identificare 

(crotalie) 

Cod schemă 

    

    

Declar pe propria răspundere că nu am fost înștiințat de APIA despre efectuarea unui control la fața 

locului și nu am cunoștință despre existența unor neconformități. 

și înlocuirea acestora cu următoarele animale (doar pentru SCZ)  

Nr. 

crt. 

Exploatația cu cod 

ANSVSA 

Număr de identificare 

(crotalie) animal 

afectat de CN 

Număr de identificare 

(crotalie) animal care 

înlocuiește animalul afectat 

de CN 

Cod schemă 

     

Declar pe propria răspundere că  

-animalul care înlocuiește animalul cu CN îndeplinește condițiile de acordare la data prezentei 

notificări; 

-cele înscrise corespund realităţii. 

Atenție! 

Animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală NU poate fi înlocuit la rândul său  

Data:                                                 Semnătură/ beneficiar: 

Se completează de funcţionarul APIA Data Nume şi prenume  Semnătura 

Controlul vizual al formularului 

ÎNŞTIINŢARE a fost efectuat şi datele au 

fost introduse în baza de date APIA 
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Anexa 9: Adeverințe RG sprijin cuplat sector zootehnic 

a) ANEXA nr.9a la OMADR nr. 45/2021, cu modificările și completările ulterioare: 

Asociaţia/Agenţia..................... 

Date de identificare .................. 

Nr. ............./data.......................  

ADEVERINŢĂ 

(Bivolițe de lapte) 

Prinprezenta adeverinţă, Asociaţia/Agenţia .................................., CUI/CIF ....................., adresa: 

localitatea .................................., str. .................................., nr. .............., judeţul ........................., 

acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei .................., specia 

.................., cu Acreditarea nr. ............................ data ............................, emisă de către Agenția 

Naţională pentru Zootehnie, adevereşte că proprietarul animalelor: numele ................................, 

prenumele ............................, ID APIA .............................adresa: localitatea ..............................., 

str. .................................., nr. .............., judeţul ........................., deţine un efectiv de ............... 

capete bivolițe de lapte înscrise / înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală / 

suplimentară, în exploatația cu cod ANSVSA……………….pentru care se solicită SCZ, detaliat 

pe crotalii, după cum urmează*): 

1. Bivolițe de lapte – înscrise în registrul genealogic secțiunea principală: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

2. Bivolițe de lapte-  înregistrate în registrul genealogic sectiunea suplimentară: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

*) 
Se vor înscrie maximum 100 animale ( FB ) pe beneficiar 

Prezenta adeverinţă se eliberează pentru a se depune la centrul local/judeţean................. sau al 

municipiului Bucureşti al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul …….. 

Preşedintele Asociaţiei/Agenţiei, 

............................................. 

(numele şi prenumele/denumire) 

Semnătura 

b) ANEXA nr.9b la OMADR nr.45/2021, cu modificările și completările ulterioare 
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Partea A: pentru solicitare SCZ berbeci/ţapi şi femele ovine/caprine înscrişi/înscrise în 

registrul genealogic al rasei ………………………………….. 

Asociația/Agenția ...................... 

Date de identificare……………. 

Nr.........../data…………………. 

ADEVERINŢĂ 

Prin prezenta adeverinţă, Asociaţia/Agenţia .................................., CUI/CIF ....................., 

adresa: localitatea .................................., str. .................................., nr. .............., judeţul 

........................., acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei 

.................., specia .................., cu Acreditarea nr. ............................ data ............................, emisă 

de către Agenția Naţională pentru Zootehnie: 

a) adevereşte că proprietarul animalelor: numele ................................, prenumele 

................................, ID APIA .............................., adresa: localitatea .................................., str. 

.................................., nr. .............., judeţul ........................., deţine un efectiv de ............... capete 

femele ovine / femele caprine înscrise / înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea 

principală / suplimentară şi/sau un efectiv de ............... capete berbeci/ţapi înscrişi în registrul 

genealogic al rasei, secţiunea principală, în exploataţia cu cod ANSVSA ...................... pentru care 

se solicită SCZ, detaliat pe crotalii după cum urmează*): 

1. Femele ovine / femele caprine – înscrise în registrul genealogic secțiunea principală: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

2. Femele ovine / femele caprine -  înregistrate în registrul genealogic secțiunea suplimentară: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

3. Berbeci / țapi – înscriși în registrul genealogic, secțiunea principală: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   
*)

Se vor înscrie minimum 150 animale și maximum 500 animale ( OF+OM ) pe beneficiar, cu exceptia celor din zonele montane 

pentru care se poate solicita un minimum de 60 animale ( OF+OM ) pe beneficiar; 

*)
 Se vor înscrie minimum 50 animale şi maxim 500 animale ( CF+CM ) pe beneficiar; 

b) confirmă faptul că proprietarul animalelor respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/ţap 

înscris în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine, pentru 

care se solicită SCZ. 

Prezenta adeverinţă se eliberează pentru a se depune la centrul local/judeţean................. sau al 

municipiului Bucureşti al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul ……. 

Preşedintele Asociaţiei/Agenţiei, 

............................................. 

(numele şi prenumele/denumire) 

Semnătura 
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Partea B: pentru solicitare SCZ femele ovine/caprine neînscrise/neînregistrate într-un 

registru genealogic 

Biroul județean/Oficiul pentru zootehnie al judeţului ........  

Nr. ........../data 

ADEVERINŢĂ 

Prin prezenta adeverinţă, Biroul județean/ Oficiul pentru Zootehnie al Judeţului .................., adresa: 

localitatea ..................., str. ............ nr. ....., judeţul ................, confirmă faptul că proprietarul 

animalelor: numele ...................... prenumele ................., ID APIA .............................., adresa: 

localitatea ................., str. ............ nr. ....., judeţul ............, deţine în exploataţia cu cod ANSVSA 

............ un număr de ........... capete femele de ovine/caprine neînscrise şi neînregistrate într-un 

registru genealogic pentru care solicită SCZ şi un număr de .............. capete de berbeci/ţapi cu 

certificate de origine prezentate, detaliat pe crotalii, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta adeverinţă*), din care rezultă că se respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/ţap 

cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine. 

1. Femele ovine / femele caprine – neînscrise şi neînregistrate într-un registru genealogic 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

*)
Se vor înscrie minimum 150 animale şi maximum 500 animale (OF) pe beneficiar, cu exceptia celor din zonele montane pentru care 

se poate solicita un minimum de 60 animale ( OF) pe beneficiar; 

*)
Se vor înscrie minimum 50 animale şi maximum 500 animale (CF) pe beneficiar; 

2. Berbeci/țapi cu certificate de origine  

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

 

Prezenta adeverinţă se eliberează pentru a se depune la centrul local/judeţean................. sau al 

municipiului Bucureşti al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul............. 

Șef birou județean/Coordonator judeţean, 

................................. 

(numele şi prenumele) 

Ştampila 
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c) ANEXA nr.9c la OMADR nr.45/2021, cu modificările și completările ulterioare: 

Asociaţia/Agenţia..................... 

Date de identificare .................. 

Nr. ............./data.......................  

ADEVERINŢĂ 

(Taurine de carne) 

Prin prezenta adeverinţă, Asociaţia/Agenţia .................................., CUI/CIF ....................., adresa: 

localitatea .................................., str. .................................., nr. .............., judeţul ........................., 

acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei .................., specia 

.................., cu Acreditarea nr. ............................ data ............................, emisă de către Agenția 

Naţională pentru Zootehnie, adevereşte că proprietarul animalelor: numele ................................, 

prenumele ................................, ID APIA .............................. adresa: localitatea 

.................................., str. .................................., nr. .............., judeţul ........................., deţine un 

efectiv de ............... capete vaci de carne înscrise / înregistrate înregistrul genealogic al rasei 

......................, secţiunea principală / suplimentară, și/sau un efectiv de...........capete tauri de carne 

înscrişi în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, în exploataţia cu cod ANSVSA 

...................... , pentru care se solicit SCZ, detaliat pe crotalii după cum urmează: 

1. Vaci de carne- înscrise în registrul genealogic secțiunea principală: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

2. Vaci de carne-  înregistrate în registrul genealogic secțiunea suplimentară: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

3. Tauri din rase de carne- înscriși în registrul genealogic, secțiunea principală: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

Prezenta adeverinţă se eliberează pentru a se depune la centrul local/judeţean................. sau al 

municipiului Bucureşti al APIA, la dosarul Cererii unice de plată pentru anul ………... 

Preşedintele Asociaţiei/Agenţiei, 

............................................. 

(numele şi prenumele/denumire) 

Semnătura 
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d) ANEXA nr.9 d la OMADR nr.45/2021, cu modificările și completările ulterioare: 

Asociaţia/Agenţia..................... 

Date de identificare .................. 

Nr. ............./data.......................  

ADEVERINŢĂ 

(Vaci de lapte) 

 

Prin prezenta adeverinţă, Asociaţia/Agenţia .................................., CUI/CIF ....................., adresa: 

localitatea .................................., str. .................................., nr. .............., judeţul ........................., 

acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei .................., specia 

.................., cu Acreditarea nr. ............................ data ............................, emisă de către Agenția 

Naţională pentru Zootehnie, adevereşte că proprietarul animalelor: numele ................................, 

prenumele ................................, ID APIA .............................. adresa: localitatea 

.................................., str. .................................., nr. .............., judeţul ........................., deţine un 

efectiv de ............... capete vaci de lapte înscrise / înregistrate în registrul genealogic al rasei, 

secţiunea principală / suplimentară, în exploatația cu cod ANSVSA…………….., pentru care se 

solicită SCZ, detaliat pe crotalii după cum urmează*): 

1. Vaci de lapte  înscrise în registrul genealogic secțiunea principală: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

2. Vaci de lapte -  înregistrate în registrul genealogic secțiunea suplimentară: 

Nr. crt. Exploatația cu cod ANSVSA Număr de identificare (crotalie) 

   

*)
Se vor înscrie minimum 5 capete vaci de lapte (VL)  sau minimum 10 capete VL, în funcție de zonă, și maximum 250 de capete VL; 

Prezenta adeverinţă se eliberează pentru a se depune la centrul local/judeţean................. sau al 

municipiului Bucureşti al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul ……. 

PreşedinteleAsociaţiei/Agenţiei, 

............................................. 

(numele şi prenumele/denumire) 

Semnătura  
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Anexa 10: Cerere pentru transfer de exploatație/ schimbarea formei de 

organizare 

Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare 

Județul:  

Centrul local/județean APIA:  

Chenarul gri se completează de autorități 
Stampila înregistrare – Centru local/judetean APIA 

Nume/Prenume/Semnătura funcționar APIA 

1.Date de identificare ale fermierului care transferă exploatația/ date de identificare ale fermierului înainte 

de schimbarea formei de organizare 

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)  

01.Nume persoană fizică / administrator 

formă de asociere simplă *)  

 02. Prenume*)  

  

03.CNP*)               

04. Denumire formă de asociere simplă*)  

05.Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 

06a.Beneficiaţi de rentă viageră? *) Da  

Nu  

06b. Sunteţi membru al unui fond mutual? *) Da  Nu  

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)  

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII/ ADRESA DE DOMICILIU *) 

15.Judeţ*) /Sector*) 16. Localitate*)se completează comună şi sat, după caz 

16.1 Oraş/comună*)                                      16.2 Sat*)  

   

17.Strada*)    18.Nr. *)   19.Cod  

poştal*)    

 20.Bl. *)   21.Sc. *)    22.Ap. *)   

      

23.Telefon mobil  *)          24.Telefon/Fax  *)         25.E-mail  

 În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos:  
 

SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)   

26.Judeţ*) /Sector*)  27.Localitate*)se completează comună şi sat, după caz 

27.1Oraş/comună * )                                        27.2 Sat*)  

07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)  

 

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)            

09.Nume administrator/ reprezentant*)  10.Prenume administrator/ reprezentant*)  

  

11.CNP administrator/ reprezentant*)               

12.Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie)*) 

13. Tip de organizare*)   14.Cod CAEN     
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28.Strada*)    29.Nr. *)   30.Cod Poştal*)     31.Bl. *)   32.Sc. *)    33.Ap. *)   

      

34.Telefon mobil *)          35.Telefon/Fax  *)         36.E-mail  

   

COORDONATE BANCARE:*) 
37.Banca 38.Filiala 

  

39.Nr. cont IBAN  

                         

 

Total suprafaţă agricolă utilizată                                                                                             ha 

40. Cod exploatatie ANSVSA  41. Nr. animale per specie  

 Bovine  Ovine  Caprine  

   

 
Data                                                                               Semnatura  _____________________  

I. Date de identificare ale fermierului care preia exploataţia/Date de identificare ale  fermierului după  

schimbarea formei de organizare   
PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)  

01. Nume persoană fizică / administrator 

formă de asociere simplă *)  

 02. Prenume*)  

  

03.CNP*)               

04. Denumire formă de asociere simplă*)  

05.Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 

06a.Beneficiaţi de rentă viageră? *) Da  Nu  06b. Sunteţi membru al unui fond mutual? *) Da  Nu 

 

 PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)  

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII/ ADRESA DE DOMICILIU *) 

 

15.Judeţ*) /Sector*) 16. Localitate*) se completează comună şi sat, după caz 

07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)  

 

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)            

09.Nume administrator/ reprezentant*)  10.Prenume administrator/ reprezentant*)  

  

11.CNP administrator/ reprezentant*)               

12.Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie)*) 

13. Tip de organizare*)   14.Cod CAEN     
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16.1 Oraş/comună*)                                      16.2 Sat*)  

   

17.Strada*)    18.Nr. *)   19.Cod  

poştal*)    

 20.Bl. *)   21.Sc. *)    22.Ap. *)   

      

23.Telefon mobil  *)          24.Telefon/Fax  *)         25.E-mail  

 În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos: 
SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)   

26.Judeţ*) /Sector*)  27.Localitate*)se completează comună şi sat, după caz 

27.1Oraş/comună * )                                        27.2 Sat*)  

    

28.Strada*)    29.Nr. *)   30.Cod Poştal*)     31.Bl. *)   32.Sc. *)    33.Ap. *)   

      

34.Telefon mobil *)          35.Telefon/Fax  *)         36.E-mail  

   

COORDONATE BANCARE:*) 
37.Banca 38.Filiala 

  

39.Nr. cont IBAN  

                         

 

Total suprafaţă agricolă utilizată                                                                                             ha 

40. Cod exploatatie ANSVSA  41. Nr. animale per specie  

 Bovine  Ovine  Caprine  

   

 
Data                                                                               Semnatura  _____________________  

 

 

Centru local/judeţean  APIA Confirmarea prelucrării:  

__________________________________    

Data şi semnatura  functionarului APIA  

  

Schimbarea poate fi prelucrată  

Data şi semnatura pentru controlul vizual  
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Anexa 11 Formular M5.1 Modificarea rasei bovinei solicitată la plata 

SCZ/ANTB 

Nume şi Prenume funcţionar APIA:           

Semnătura:                          Nr........../data din Registratura IACS..........................  

Nume şi prenume fermier (PF) /Denumire 

(PJ)/(PFA)/(II)/(IF)........................................................................  

ID fermier : RO 

......................................   

Înainte:  

Nr. 

crt. 
Nr. identificare animal  (crotalie)  Rasa  

   

   

După:  

Nr. 

crt. 
Nr. identificare animal  (crotalie)  Rasa  

   

   

 

 

Motivul schimbării:   

 

Solicit modificarea 

cererii iniţiale  

Nume şi prenume fermier (în clar)  

Semnătura, după caz  Data:  

 

Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA)  

.................................................................../Semnătură......................... 

Formularul M5.1 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:  

(nume şi prenume funcţionar APIA)  

................................................................./Semnătura.............................  
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Anexa 12 Declarație privind completarea și asumarea, precum și închiderea 

cererii unice de plată 2022 transmisă prin mijloace electronice 

Declaraţie privind  

completarea și asumarea, precum și închiderea cererii unice de plată 2022 transmisă prin 

mijloace electronice (email, IPA-Online) 

Subsemnatul................................................................................................................................ 

RO………………………………., declar că am întocmit, completat și operat/actualizat datele și 

informațiile din cererii unice de plată 2022 și îmi asum corectitudinea și veridicitatea acestora. 

Totodată, îmi exprim acordul pentru închiderea cererii unice de plată 2022, de către funcționarul 

APIA dna/dl. …………….marca………….., pe userul RO……………… şi parola 

………………….., și pentru tipărirea la centrul județean/local APIA ……………….., urmând a 

mă prezenta ulterior pentru semnarea angajamentelor și declarațiilor, după caz. 

 

Referitor la măsurile 10, 11 din PNDR 2014-2020, declar că am fost informat și îmi exprim acordul 

privind prelungirea cu un an a angajamentului / deschiderea unui angajament nou, pentru o perioadă 

de 5 ani, urmând a mă prezenta ulterior pentru semnarea acestora. 

Declar că toate copiile documentelor specifice transmise în format electronic sunt conforme cu 

exemplarele originale. 

Am luat la cunoştinţă de faptul că, după accesarea aplicaţiei, am posibilitatea de a modifica parola. 

Preiau întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor şi nu voi 

contesta ulterior datele înscrise în cererea unică de plată. 

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații. 

Nume şi prenume fermier                                        Nume şi prenume funcţionar 

 ……………...……………………                         …………………….....…........ 

Semnătură…………………….....                           Semnătură………....…………......... 

Data:…………………....….........                           Data:…...…................................ 

 

Se completează inclusiv pentru formularele de modificare, dacă este cazul 
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Anexa 13 Condiții de acordare diferențiate în funcție de data depunerii cererii 

Schema Subschema Pentru solicitările depuse prin cererea inițială/formular M2 până la data 

de 16.05.2022 inclusiv 

ANTZ 7 

 

  

  

Existenta înregistrării în RNE a minim un animal din specia bovine în 

exploatația din cerere, la data depunerii cererii/M2 

Moștenitorul (solicitant) să fie înregistrat în RNE, ca proprietar al exploatatiei 

din cerere, la data depunerii cererii/M2 

ANTZ 8 

 

  

  

Existența înregistrării în RNE a minim un animal din specia bovine, în 

exploatatia din cerere, la data depunerii cererii/M2 

Moștenitorul (solicitant) să fie înregistrat în RNE, ca proprietar al exploatației 

din cerere, la data depunerii cererii/M2 

ANTZ 9 

  

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatatia din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data depunerii cererii/M2 

SCZ-O/ 

SCZ-C 

   

  

  

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatatia din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data depunerii cererii/M2 

Vârsta pentru oaie/capră să fie de maxim 8 ani la data de 16.05.2022 

Vârsta pentru berbeci/țapi să fie de maxim 6 ani la data de 16.05.2022 

SCZ-FB 

  

  

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data depunerii cererii/M2 

Existența unui descendent fătat până la data de 16.05.2022 și înregistrat în RNE 

SCZ-VL 

  

  

  

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data depunerii cererii/M2 

Varsta animalului să fie de maxim 10 ani la data de 16.05.2022 

Existența unui descendent fătat până la data de 16.05.2022 și înregistrat în RNE 

SCZ-TC 

 

SCZ-TC 1.1 

vaca de carne 

înscrisă în 

RG secțiunea 

principală 

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data depunerii cererii/M2 

Vârsta animalului să fie de maxim 12 ani la data de 16.05.2022 

Existența unui descendent fătat până la data de 16.05.2022 și înregistrat în RNE 

SCZ-TC 1.2 

(taur de carne 

înscris în RG 

sectiunea 

principală) 

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data depunerii cererii/M2 

Vârsta animalului să fie de maxim 6 ani la data de 16.05.2022  

SCZ-TC 3.1 

(vaca de 

carne 

înregistrată 

în RG 

secțiunea 

suplimentară 

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatatia din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data depunerii cererii/M2 

Vârsta animalului să fie de maxim 12 ani la data depunerii cererii/M2 

Existența unui descendent fătat până la data de 16.05.2022 și înregistrat în RNE 
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Public 
 

Schem

a 

Subschema Pentru solicitările depuse prin cererea inițială/formular M2 în perioada 

cu penalizări (17.05.2022- 10.06.2022) 

ANTZ 

7-L 

 
  

  

Existența înregistrării în RNE a minim un animal din specia bovine în 

exploatația din cerere, la data de 16.05.2022 

Moștenitorul să fie proprietarul exploatației din cerere la data de 16.05.2022 

ANTZ 

8-C 

   

  

Existența înregistrării în RNE a minim un animal din specia bovine în 

exploatația din cerere, la data de 16.05.2022 

Moștenitorul (solicitant) să fie proprietarul exploatației din cerere, la data de 

16.05.2022 

ANTZ 

9   

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data la data de 16.05.2022 

SCZ-

O/ 

SCZ-C 

 

 

  

  

  

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data la data de 16.05.2022 

Vârsta pentru oaie/capră să fie de maxim 8 ani la data de 16.05.2022 

Vârsta pentru berbeci/țapi să fie de maxim 6 ani la data de 16.05.2022 

SCZ-

FB 

 
  

  

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data de 16.05.2022 

Existența unui descendent fătat până la data de 16.05.2022 și înregistrat în 

RNE  

SCZ-

VL 

   

  

  

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data de 16.05.2022 

Vârsta animalului să fie de maxim 10 ani la data de 16.05.2022 

Existența unui descendent fătat până la data de 16.05.2022 și înregistrat în RNE 

SCZ-

TC 

 

SCZ-TC1.1 

vaca de 

carne 

înscrisă în 

RG 

secțiunea 

principală 

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data de 16.05.2022 

Varsta animalului să fie de maxim 12 ani la data de 16.05.2022 

Existența unui descendent fătat până la data de 16.05.2022 și înregistrat în RNE 

SCZ-TC 1.2 

(taur de 

carne înscris 

în RG 

secțiunea 

principală) 

Existența înregistrării animalului în RNE, în exploatația din cerere, pe 

CNP/CUI solicitant, la data de 16.05.2022 

Vârsta animalului să fie de maxim 6 ani la data de 16.05.2022 

SCZ-TC 3.1 

vaca de 

carne 

înregistrată 

în RG 

secțiunea 

suplimentară 

Existența înregistrării în RNE a animalului solicitat, în exploatația din 

cerere/M2, pe CNP/CUI solicitant , la data de 16.05.2022 

Vârsta animalului să fie de maxim 12 ani la data de 16.05.2022 

Existența unui descendent fătat până la data de 16.05.2022 și înregistrat în RNE 

 


