
Beneficiarii sunt:
●  persoane fizice;
● persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale constituite 
potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului (O.U.G.) nr. 44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

● Regulamentul delegat (UE) 2022/126 al 
Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a 
Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului 
European și al Consiliului cu cerințe suplimentare 
referitoare la anumite tipuri de intervenții 
specificate de statele membre în planurile lor 
strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în 
temeiul regulamentului respectiv, precum și cu 
norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 
(bune condiții agricole și de mediu);

● Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al 
Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a 
Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului 
European și al Consiliului cu norme privind 
agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea 
financiară, verificarea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro ; 

● Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2022/1173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire 
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 
2021/2116 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat 
de administrare și control din cadrul politicii 
agricole comune

Legislația națională

● Planul Strategic PAC 2023 -2027 

● Hotărârea de Guvern nr. 1571/2022 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a 
intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi 
zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-
2027, finanţate din Fondul european de garantare 
agricolă şi de la bugetul de stat.
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individuale și întreprinderile familiale, cu 
modificările și completările ulterioare;
●  persoane juridice.

Documente generale obligatorii:

● copie de pe cartea de identitate/buletinul de 
identitate/ pașaport/ certificatul de înregistrare 
la oficiul registrului comerțului/ certificatului de 
înregistrare fiscală, după caz, precum și copie de 
pe datele de identificare ale reprezentantului, 
respectiv carte de identitate/buletin de 
identitate/pașaport;
● copie de pe dovada de înregistrare a 
solicitantului în Registrul unic de identificare 
(RUI) al APIA, numai pentru exploatații noi;
● document coordonate bancare.

Condițiile de acordare a 
ajutoarelor naționale tranzitorii

Ajutoarele naționale tranzitorii pentru speciile 
ovine/caprine se acordă pentru femelele 
ovine/caprine, identificate conform legislației în 
domeniu, care  îndeplineasc cumulativ 
următoarele condiții:
a) efectivul din exploatația cu cod ANSVSA 
(Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor) înregistrată în 
Baza Națională de Date (BND) să fie de minimum 
50 de capete de femele ovine/25 de capete de 
femele caprine, care au împlinit vârsta de minim 
un an la data de 31 martie a anului în care se face 
solicitarea primei;
b) efectivul de femele ovine/femele caprine 

pentru care se solicită prima să fie înscris în Baza 
Națională de Date – BND la data solicitării primei;
c) efectivul de femele ovine/femele caprine 
pentru care se solicită ajutor național tranzitoriu 
să fie menținut în  exploatația/exploatațiile cu 
cod ANSVSA menționată/menționate în cerere pe 
o perioada de reținere de 100 de zile de la data 
limită de depunere fără penalizări;
d) solicitantul deține registrul individual al 
exploatației cu cod ANSVSA, completat și 
actualizat, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 429/2016, cu modificările 
și completările ulterioare;

Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine 
și/sau femelele de caprine care până la finalul 
perioadei de reținere de 100 de zile au intrat, 
respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod 
ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din 
exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ 
grupurilor de producători în care au fost 
transferate temporar pentru pășunat.

Legislaţia europeană

● Regulamentul  (UE)  nr.  2021/2116 a l 
Parlamentului European și al Consiliului din 2 
decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013;

● Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de 
stabilire a normelor privind sprijinul pentru 
planurile strategice care urmează a fi elaborate 
de statele membre în cadrul politicii agricole 
comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și 
de Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;
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