
Sprijinul cuplat pentru venit  se acorda fermierilor activi, 
crescători de animale din speciile bovine, pentru următoarele 
categorii de animale:
1. bivoliţe de lapte;
2. taurine de carne, respectiv:

● vaci din rase de carne înscrise în secțiunea principală a 
Registrului Genealogic,

● vaci metise cu rase de carne înregistrate în secțiunea  
suplimentară Registrului Genealogic,

● tauri de carne înscrişi în secțiunea principală a 
Registrului Genealogic
3. vaci de lapte. 

● dovada deţinerii unui cont bancar activ;
● procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică 
împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată 
în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

Documente specifice

● Pentru bivolițe de lapte:
a) copia de pe paşaportul/ documentul de identificare unic pe 
viaţă aferent fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită 
sprijin;
b) adeverinţa eliberată de asociaţia/ agenţia acreditată 
pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al 
rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea 
bivoliţelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul 
genealogic al rasei secţiunea principală sau suplimentară;
● Pentru taurine de carne
a) copie de pe paşaportul/ documentul de identificare unic pe 
viaţă aferent fiecărui animal pentru care se solicită sprijin;
b) adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată 
pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al 
rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor 
de carne, vacilor metise cu rase de carne în registrul 
genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, și 
înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, 
secţiunea principală;
● Pentru vaci de lapte:
a) copie de pe paşaportul/ documentul de identificare unic pe 
viaţă aferent fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită 
sprijin; 
b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată 
pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al 
rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor 
de lapte, pentru care se solicită sprijin, în Registrul 
genealogic al rasei secţiunea principală sau suplimentară; 
c) documente de comercializare lapte:

- pentru livrarea laptelui către prim-cumpărători: copie de 
pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil la 
data solicitării, pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de 
copii de pe cel puţin un document fiscal, sau

- pentru valorificarea laptelui către consumatorul final;
i) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană 
fizică și documentele specifice prevăzute de legislația 
sanitar–veterinară în vigoare, care reglementează activitățile 
de obținere a produselor alimentare de origine animală sau 
ii)  pentru fermierii care dețin unități proprii de procesare a 
laptelui: avizul de însoțire a mărfii, nota de intrare-recepție 
care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare 
și certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă 
obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Legislaţia europeană

● Regulamentul (UE) nr. 2021/2116 al 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;
● 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 implemen-
tare 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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Condiţii de acordare specifice – bivolițe de lapte

a) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat 
pentru venit trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 4 
luni de la data-limită de depunere fără penalizări, în 
exploataţia din cerere şi/sau exploataţiile cu cod ANSVSA 
deţinute de acelaşi beneficiar şi/sau în exploataţiile 
asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care 
au fost transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca 
solicitantul să fie proprietarul animalelor pe durata 
transferului temporar;
b) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat 
pentru venit trebuie să fie identificate şi înregistrate în 
Registrul Naţional al Exploataţiilor la data depunerii cererii  
de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere; 
c) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat 
pentru venit trebuie să fie înscrise/înregistrate în Registrul 
genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;
d) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat 
pentru venit au fătat cel puţin o dată până la data-limită de 
depunere fără penalizări și au cel puțin un produs înregistrat 
în ; Baza Națională de Date (BND)
e) solicitanții deţin registrul individual al exploataţiei, 
completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Reg  .
(CE) nr.  429/2016, cu modificările și completările ulterioare;
f) solicitanții respectă normele privind condiţionalitatea 
stabilite în temeiul titlului III capitolul I secțiunea 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, pe întreaga exploataţie.

Condiţii de acordare specifice - taurine de carne

a) vacile de carne și vacile metise cu rase de carne pentru care 
beneficiarul solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să aibă 
vârsta de maxim 12 ani la data limită de depunere fără 
penalizări, iar taurii de reproducţie pentru care se solicită 
sprijin cuplat pentru venit trebuie să aibă vârsta de maxim 6 
ani la data limită de depunere fără penalizări;
b) vacile de carne și vacile metise cu rase de carne pentru care 
se solicită sprijin cuplat pentru venit au fătat cel puţin o dată 
până la data-limită de depunere fără penalizări și au cel puțin 
un produs înregistrat în .Baza Națională de Date
c) efectivul de animale pentru care se solicită sprijin cuplat 
pentru venit trebuie să fie identificat şi înregistrat în Baza 
Națională de Date (BND) la data depunerii cererii de plată, dar 
nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;
d) animalele din categoria vaci de carne, vaci metise cu rase 
de carne şi tauri de carne trebuie menţinute pe o perioadă de 
reţinere de 4 luni de la data limită de depunere fără penalizări 
în exploataţia/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate in 
cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la 
finalul perioadei de 4 luni au intrat, respectiv au ieșit în/din 

exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar 
şi/sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor 
de producători în care au fost transferate temporar pentru 
păşunat, cu condiția ca solicitantul să fie proprietarul 
animalelor pe durata transferului temporar;
e) vacile de carne, vacile metise cu rase de carne pentru care 
se solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să fie 
înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al rasei secțiunea 
principală sau suplimentară, iar taurii de carne pentru care se 
solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să fie înscriși în 
Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
f) solicitanții deţin registrul individual al exploataţiei, 
completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Reg. 
(CE) nr. 429/2016, cu modificările și completările ulterioare;
g) solicitanții respectă normele de condiţionalitate stabilite 
în temeiul titlului III capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 2115/2021 pe întreaga exploataţie;
h) fermierii solicită sprijin cuplat pentru venit pentru un 
efectiv de animale de minimum 10 şi maximum 250 de capete 
taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod 
ANSVSA;
i) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine 
de carne beneficiază de sprijin cuplat pentru venit calculat la 
nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne.

ATENTIONARE 
 ! vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne, dacă 
până la vârsta de 48 de luni nu au niciun produs înregistrat în 
BND și în baza de date a Registrului Genealogic, nu vor primi 
sprijin cuplat pentru venit pe toată perioada de exploatare; 
 ! vacile de carne și vacile metise cu rase de carne, dacă în 
ultimele 24 de luni nu au niciun produs înregistrat în BND și în 
baza de date a Registrului Genealogic, nu vor primi sprijin 
cuplat pentru venit pe toată perioada de exploatare.

Condiţii de acordare specifice - vaci de lapte

a) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul 
solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii:

● să aibă vârsta de maximum 10 ani la data limită de 
depunere fără penalizări;

● să fie înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al 
rasei, secțiunea principală sau suplimentară;

● să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 4 luni de la 
data limită de depunere fără penalizări în exploataţia din 
cerere şi/sau exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi 
beneficiar şi/sau în exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/ 
grupurilor de producători în care au fost transferate temporar 
pentru păşunat, cu condiția ca solicitantul să fie proprietarul 
animalelor pe durata transferului temporar;

● să fie identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii 
cererii  de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de 
reţinere;

● au fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere 
fără penalizări  şi au cel puţin un produs înregistrat în BND.
b) producătorul care solicită sprijinul cuplat pentru venit 
trebuie să aibă încheiat un contract pe o perioadă de 
minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii  de plată, cu 
un prim-cumpărător recunoscut de APIA şi cel puţin un 
document fiscal care să ateste livrarea laptelui, sau, 

● în cazul în care producătorul deţine unitate proprie de 
procesare a laptelui, acesta trebuie să deţină copie de pe cel 
puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-
recepţie care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de 
procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis 
de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv 
procesare lapte, sau 

● în cazul valorificării laptelui către consumatorul final, să 
deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul 
agricol, precum și documentele specifice prevăzute de 
legislația sanitar–veterinară în vigoare, care reglementează 
activitățile de obținere a produselor alimentare de origine 
animală ;
c) fermierii solicită sprijin cuplat pentru venit pentru un 
efectiv  de minimum 10  şi maxim 250 de capete vaci de lapte 
inclusiv, pe beneficiar, cu excepţia celor din UAT-urile din 
zona montană, care pot solicita  sprijin pentru un efectiv 
cuprins între 5 şi 250 capete de lapte, inclusiv, pe beneficiar,  
în exploatații cu cod ANSVSA;
d) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de 
lapte beneficiază de sprijin cuplat pentru venit calculat la 
nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;
e) solicitanții deţin Registrul individual al exploataţiei, 
completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Reg. 
(CE) nr. 429/2016 cu modificările și completările ulterioare; 
f) solicitanții respectă normele de condiţionalitate stabilite în 
temeiul titlului III capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 2115/2021, pe întreaga exploataţie.

Documente generale necesare pentru solicitarea 
sprijinului cuplat pentru venit

● copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ 
paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului 
comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar 
în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, 
respectiv carte de identitate/buletin de identitate/ 
paşaport;
● copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în 
Registrul unic de identificare (RUI) al APIA, numai pentru 
exploataţii noi;
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