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Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunţă ultimele modificări legislative în
domeniu.

APIA informează beneficiarii că, în urma modificărilor legislative aplicabile Campaniei 2021, au
apărut noutăți privind normele de acordare a sprijinului din sectorul zootehnic:
În ceea ce privește Ajutoarele Naționale Tranzitorii 7 și 8:
În exploatația cu cod ANSVSA, pentru care se solicită sprijin, la data cererii trebuie să
existe minim un animal, exclusiv din specia bovină, identificat şi înregistrat în RNE (au
fost eliminate celelalte specii: suine, ovine, caprine);
În ceea ce privește Sprijinul Cuplat Zootehnic:
Vaca de lapte:
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a fost menținut pragul maxim de animale pentru care se va solicita sprijin - 250 capete –
minim 10 capete vaci de lapte, respectiv 5 capete în zona montană.
Taurine Carne:
a fost eliminat tineretul de carne şi metis cu carne;
efectivul minim de 10 capete este format din vaci de carne + tauri carne (NUMAI
animale adulte - FĂRĂ tineret);
a fost introdusă reținerea de 6 luni pentru taurul de carne, similar cu vaca de carne;
taurul de carne trebuie sa fie prezent în exploatație la data depunerii cererii (s-a eliminat
perioada de deținere de 8 luni anterior depunerii cererii);
pentru taurul de carne se acordă sprijinul cuplat dacă este înregistrat în Registrul
Genealogic, secțiunea principală;
vârsta maximă de 6 ani pentru taurul de carne se verifică la data limită fără penalizări
(17.05.2021);
categoria vaca metisă cu rase de carne a devenit – vaca de carne, înregistrată în
Registrul Genealogic - secțiunea Suplimentară.
Ovine / caprine:
a fost menținută condiția de raport de sexe, respectiv 1 berbec / țap la 35 oi / capre;
a fost menținută condiția de acordare a sprijinului cuplat și pentru oile / caprele
neînscrise în Registrul Genealogic, dar care asigură raportul de sexe cu masculi cu
certificate de origine;
adeverința eliberată de către asociații se poate depune până la 01.09.2021 – a fost
menținută derogarea de depunere ulterioară depunerii cererii.
Au fost menținute documentele specifice, respectiv:
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
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genealogic al rasei, pentru care se solicită sprijin cuplat zootehnic, şi respectarea
raportului de sexe de minimum un berbec / țap înscris în registrul genealogic al aceleiaşi
rase, secţiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine și/sau
adeverinţa eliberată de biroul județean / oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se
confirmă respectarea raportului de sexe de minimum un berbec / țap, cu certificat de
origine, la 35 de femele ovine / caprine neînscrise şi neînregistrate într-un registru
genealogic;
a fost eliminată obligația ca adeverințele eliberate de către asociații pentru SCZ sa fie
vizate de către ANZ.
În ceea ce privește condițiile de acordare a sprijinului cuplat pentru bivolițe si viermi de mătase,
precizăm că acestea nu au suportat modificări.
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