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Buget sprijin cuplat 2023-2027 + ecoschema animale pe pajisti

Specificatie UM 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 2027

Buget total Sprijin 
Cuplat, din care:

euro 284.557.697 288.691.406 292.825.114 296.958.823 304.439.279 1.467.472.319

- Sector vegetal 
(40%)

euro 113.823.078,80 115.476.562,40 117.130.045,60 118.783.529,20 121.775.711,60 586.988.927,60

-Sector zootehnic 
(60%)

euro 170.734.618,20 173.214.843,60 175.695.068,40 178.175.293,80 182.663.567,40 880.483.391,40

Ecoschemă 
Sechestrare 

carbon pajiști 
(animale)

euro 47.111.200,00 47.111.200,00 47.111.200,00 47.111.200,00 47.111.200,00 235.556.000,00

Sprijin cuplat 
sector 

zootehnic+ecosch
emă animale

euro 217.845.818,20 220.326.043,60 222.806.268,40 225.286.493,80 229.774.767,40 1.116.039.391,40



Sprijinul cuplat pentru venit
(conform art. 32, 33 și 96 din proiectul de Regulament privind planurile strategice PAC)

-Bugetul total pentru sprijinul cuplat pentru venit este de maximm 15% din
plafon.

-Intervențiile ajută sectoarele și producțiile sprijinite să facă față dificultăților
cu care se confruntă, prin îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a
calității lor.

-Pentru culturile proteice nu este necesar să se demonstreze dificultățile,
având în vedere că este știut deja că acest sector se confruntă cu dificultăți
majore.
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SPRIJINUL CUPLAT ÎN SECTORUL VEGETAL
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Sprijin cuplat pentru venit în sectorul vegetal - 2023

Plafon sprijin cuplat total 2023  – 284.557,696 mii euro

Nr. 
crt.

Denumirea intervenției Cuantum propus pentru 
anul 2023 (euro/ha)

Suprafețe estimate 
(mii ha)

Plafon necesar
(mii euro)

1. Sprijin cuplat pentru soia 240,00 176,000 42.240,00

2. Sprijin cuplat pentru lucernă 112,00 225,000 25.200,00 

3. Sprijin cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre și fasole boabe) 250,00 5,160 1.290,00

4. Sprijin cuplat pentru cânepă 240,00 1,021 245,040

5. Sprijin cuplat pentru orez 750,00 4,800 3.600,00

6. Sprijin cuplat pentru sămânță de cartof 2.073,00 0,750 1.554,750

7. Sprijin cuplat pentru hamei 600,00 0,275 165,000

8. Sprijin cuplat pentru sfeclă de zahăr 900,00 26,000 23.400,00 

9. Sprijin cuplat pentru tomate destinate industrializării 2.050,00 0,970 1.988,500

10. Sprijin cuplat pentru castraveți destinați industrializării  700,00 0,023 16,100

11. Sprijin cuplat pentru legume cultivate în spații protejate 5.300,00 2,500 13.250,00

12. Sprijin cuplat pentru fructe destinate industrializării 332,00 3,100 1.029,200

TOTAL VEGETAL 113.978,590

Procent - 40,05470652



1. Soia

Indicatorul de realizare: 176.000 ha

Indicatorii de rezultat:

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1.Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea
performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al
factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare
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1. Soia
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Condiții de eligibilitate

beneficiarul să fie fermier activ și să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României;

este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are
categoria de utilizare, teren arabil;

să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

valorifică o producție minimă anuală de 1,3 tone boabe soia/ha către unităţile de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi/sau utilizarea acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana
animalelor deţinute;

fac dovadă că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței certificată, în conformitate cu legislația în
domeniu;

în cazul loturilor semincere trebuie să facă dovada livrării către menţinătorul sau deţinătorul soiului a cantităţii minime de 1,3 tone
sămânţă.



2. Lucernă
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Indicatorul de realizare: 225.000 ha

 Indicatorii de rezultat:
R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:
SO1.Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:
Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor

economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie
Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor

climatici și asigurarea securității alimentare



2. Lucernă

Condiții de eligibilitate

beneficiarul să fie fermier activ și să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României;

este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și 
Control (IACS) și care are categoria de utilizare, teren arabil;

 să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 
ha;

 să realizeze anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din 
fân, respectiv granule, peleţi sau făină, sau 200 de kg de sămânţă certificată;

 să comercializeze cel puţin producţia minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân către 
exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi/sau a păsărilor, sau au consumat cu animalele înscrise în 
RNE şi/sau cu păsările pe care le deţin şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia
minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân obţinută în fermă; 

fac dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței certificată, în 
conformitate cu legislația în domeniu; 

 în cazul loturilor semincere trebuie să facă dovada comercializării a unei producții minime de 200 kg/ha sămânţă
certificată cultivatorilor de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul naţional.
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3. Leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre și fasole ) 

Indicatorul de realizare: 5.160 ha

Indicatorii de rezultat: 

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor
economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor
climatici și asigurarea securității alimentare
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3. Leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre și fasole)

Condiții de eligibilitate

 fermierul desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României;

 să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,1
ha;

 să facă dovada livrării cantității minime prevăzute de 1,9 tone/ha mazăre boabe și/sau de 0,85 tone/ha fasole
boabe la o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor și/sau au consumat cu
animalele înscrise în RNE pe care le dețin în fermă minimum 1,9 tone mazăre /ha procesată și/sau au stocat în
vederea procesării minimum 1,9 tone mazăre/ha obținută în fermă pentru consumul cu acestea;

 să facă dovada livrării cantității minime prevăzute de către statul membru, pe bază de factură sau pe baza
filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producției;

fac dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței certificată, în
conformitate cu legislația în domeniu.
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4. Cânepă
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Indicatorul de realizare: 1.021 ha

 Indicatorii de rezultat:

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici
 Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței
Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor
economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor
climatici și asigurarea securității alimentare



4.Cânepă

Condiții de eligibilitate

fermierul să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României;

să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

să dețină autorizație de cultivare și să respecte legislația privind cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și
psihotrope;

cultura de cânepă să fie menținută în condiții de creștere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puțin 10
zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele necesare pentru stabilirea
conținutului de THC;

să utilizeze semințe din soiurile enumerate în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole;

fac dovadă că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței certificată, în
conformitate cu legislația în domeniu;

să facă dovada valorificării unei producții minime anuale de 500 kg semințe/ha sau 5000 kg tulpini uscate/ha, către
unități de procesare înregistrate la Registrul Comerțului;

în situația în care fermierul are și calitatea de procesator acesta face dovada procesării prin documente contabile proprii;

să fie fermier activ.
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5. Orez 

Indicatorul de realizare: 4.800 ha

Indicatorii de rezultat: 

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor
economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor
climatici și asigurarea securității alimentare
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5. Orez

Condiții de eligibilitate

 fermierii desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României;

 exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie
de cel puțin 0,3 ha;

 fac dovada valorificării unei producții minime anuale de orez de 4,5 tone/ha;

 în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța
alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării prin documente contabile interne;

fac dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței
certificată, în conformitate cu legislația în domeniu;

să fie fermier active.
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6. Sămânța de cartof

Indicatorul de realizare: 750 ha

Indicatorii de rezultat: 

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea
performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al
factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare
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6. Sămânța de cartof

Condiții de eligibilitate

Sprijinul cuplat pentru cultura de sămânță de cartof se acordă fermierilor activi care:

- desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României;

- au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul
teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară
activitatea, vizate pentru anul curent de cerere, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de
plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată;

- valorifică minimum 15.000 kg sămânţă de cartof/ha pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezintă la APIA până la data de 15 mai a anului
următor anului de cerere;

- fac dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței
certificată, în conformitate cu legislația în domeniu.
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7. Hamei

Indicatorul de realizare: 275 ha

Indicatorii de rezultat: 

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor
economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor
climatici și asigurarea securității alimentare
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7. Hamei

Condiții de eligibilitate :

 fermierul desfășoară o activitate agricola, pe teritoriul României;

 exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,1 ha;

 au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unităţi de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unități de
procesare a hameiului pentru producţia de bere, înregistrate în ONRC. Fac excepţie fermierii care au şi calitatea de
procesator înregistrat la ONRC, pentru producţia ce urmează a fi procesată în unitatea proprie;

 solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la DAJ. O copie a acestui
contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA;

 fac dovada producţiei minime de 546 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ
şi fermier;

 în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, acesta
face dovada procesării producţiei minime prin documente contabile interne ;

 să fie fermier activ.
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8. Sfeclă de zahăr
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Indicatorul de realizare: 26.000 ha

 Indicatorii de rezultat: 
R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 Obiectivul general:
SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea
performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al
factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare



8. Sfeclă de zahăr

Condiții de eligibilitate:

este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și 
Control (IACS) și care are categoria de utilizare, teren arabil;

să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

să dețină contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută, potrivit legislației în domeniu ;

 să asigure densitatea medie de cel puțin 6 plante/m2;

 să facă dovadă comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha;

 să facă dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței certificată, în
conformitate cu legislația în domeniu.
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9. Tomate destinate industrializării

Indicatorul de realizare: 970 ha

Indicatorii de rezultat: 

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea
performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al
factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

22



9. Tomate destinate industrializării

Condiții de eligibilitate:

fermierul desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României;

sprijinul se acordă pentru tomate destinate industrializării și se acordă fermierilor activi care
cultivă în câmp tomate;

să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie
de cel puțin 0,3 ha;

să facă dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a
seminței certificată, în conformitate cu legislația în domeniu;

să facă dovada producţiei minime de 15 tone/ha cantitate livrata la o unitate de industrializare
înregistrată pentru siguranţa alimentelor.
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10. Castraveți destinați industrializării

Indicatorul de realizare: 23 ha

Indicatorii de rezultat: 

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea
performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al
factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare
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10. Castraveți destinați industrializării

Condiții de eligibilitate:

fermierul desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României;

sprijinul se acordă pentru castraveții destinați industrializării și se acordă fermierilor activi care cultivă castraveți în 
câmp;

să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

să facă dovada livrării cantității minime de 12 tone/ha castraveți la o unitate de industrializare înregistrată pentru 
siguranța alimentelor;

unitățile de industrializare care cultivă castraveți fac dovada procesării producției proprii prin documente contabile 
interne;

să facă dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței certificată, în 
conformitate cu legislația în domeniu.
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11. Legume în spații protejate
Sere: tomate, castraveți, ardei, varză, vinete -pentru consum în stare proaspătă

Solarii: tomate, castraveți, ardei, varză, vinete -în stare proaspătă și castraveți destinați industrializării

Indicatorul de realizare: 2.500 ha

Indicatorii de rezultat: 

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea
performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al
factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

26



11. Legume în spații protejate
Sere: tomate, castraveți, ardei, varză, vinete -pentru consum în stare proaspătă

Solarii: tomate, castraveți, ardei, varză, vinete -în stare proaspătă și castraveți destinați industrializării

Condiții de eligibilitate:

 fermierul desfășoară o activitate agricola, pe teritoriul României;

 să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, Pentru legume cultivate în sere și solarii, care
beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03
ha;

 să fie fermier activ;

 procentul de sămânță certificată autohtonă utilizată să fie de min. 5% din norma de semnat pe ha pentru fiecare specie;

 să facă dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței certificată, în
conformitate cu legislația în domeniu;

 să facă dovada comercializării unor cantități minime anuale potrivit legislației naționale.
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12. Fructe destinate industrializării
-prune, mere, cireșe și vișine, caise și zarzăre-

Indicatorul de realizare: 3.100 ha

Indicatorii de rezultat: 

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectivul general:

SO1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

Nevoile la care răspunde:

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea
performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al
factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare
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12. Fructe destinate industrializării
prune, mere, cireșe și vișine, caise și zarzăre

Condiții de eligibilitate:

fermierul desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României;

 sprijinul se acordă fermierilor activi care:
- valorifică fructe către industrializare
- exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha

sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre pentru obţinerea de
produse alimentare non alcoolice se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de pruni, meri, cireşi, vişini, caişi şi
zarzări;

sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectar:
a) 5,6 tone la prune
b) 7,8 tone la mere
c) 4,4 tone la cireșe și vișine
d) 4,7 tone la caise și zarzăre
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SPRIJINUL CUPLAT ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
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Sprijin cuplat pentru venit în sectorul zootehnic - 2023

Nr. 
crt.

Denumirea intervenției Cuantum propus

pt anul 2023 

(euro/cap 

animal)

Numar capete

animale (mii 

cap)/kg gogoși

- estimate

Plafon

necesar/măsură

(mii euro)

1. Sprijin cuplat pentru vaca de lapte 358,00 280000 100.240,000

2. Sprijin cuplat pentru taurine carne 265,00 52500 13.912,500

3. Sprijin cuplat pentru bivolițe lapte 160,00 10000 1.600,000

4. Sprijin cuplat pentru ovine/caprine 13,70 4000000 54.800,000

5. Sprijin cuplat pentru viermi de mătase 69,00 380 26,220

TOTAL 170.578,720



13. Vaca de lapte  

32

 Indicator de realizare - 280.000 capete vaci de lapte adulte

 Indicator de rezultat - corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 Obiectiv general - promovarea unui sector agricol inteligent, competitiv, rezilient și diversificat care să garanteze 

securitatea alimentară pe termen lung;

 Obiectiv specific -sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în întreaga Uniune pentru a 

spori diversitatea agricolă și securitatea alimentară pe termen lung, precum și pentru a asigura durabilitatea 

economică a producției agricole în Uniune;

 Nevoile la care raspunde intervenția

-asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea

veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

-creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea

securității alimentare



13. Vaca de lapte 

Condițiile de eligibilitate

un efectiv de minimum 5 capete vaci de lapte sau minimum 10 capete vaci de lapte, în funcţie de zonă, şi maximum 250 
de capete vaci de lapte, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA ;

 animalele trebuie să aibă vârsta de maximum 10 ani ;

să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, cu un prim-cumpărător ;

să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

 solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 
de capete vaci de lapte.
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14. Taurine Carne

Indicator de realizare : 52.500 capete taurine adulte

Indicator de rezultat : corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectiv general -promovarea unui sector agricol inteligent, competitiv, rezilient și diversificat care 
să garanteze securitatea alimentară pe termen lung;

Obiectiv specific -sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în 
întreaga Uniune pentru a spori diversitatea agricolă și securitatea alimentară pe termen lung, 
precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune;

Nevoile la care raspunde intervenția

-asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și
creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

-creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și
asigurarea securității alimentare
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14. Taurine Carne

Condițiile de eligibilitate

un efectiv de animale de minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne,
inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA ;

solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiază de SCZ
calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;

animalele din exploataţia cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de
maximum 12 ani vacile de carne, respectiv maximum 6 ani taurii de carne ;

să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA completat şi actualizat, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.
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15. Bivolițe lapte

Indicator de realizare : 10.000 capete bivolițe adulte ;

Indicator de rezultat : corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici ;

Obiectiv general- promovarea unui sector agricol inteligent, competitiv, rezilient și diversificat care 
să garanteze securitatea alimentară pe termen lung;

Obiectiv specific - sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în 
întreaga Uniune pentru a spori diversitatea agricolă și securitatea alimentară pe termen lung, 
precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune;

Nevoile la care raspunde intervenția

-asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și
creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie ;

-creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și
asigurarea securității alimentare.

36



15. Bivolițe lapte

Condițiile de eligibilitate

 să dețină bivolițe adulte

efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în
Registrul Național al Exploatației

să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
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16. Ovine și caprine

Indicator de realizare: 4.000.000 capete ovine/caprine adulte

Indicator de rezultat : corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

Obiectiv general: promovarea unui sector agricol inteligent, competitiv, rezilient și diversificat care 
să garanteze securitatea alimentară pe termen lung;

Obiectiv specific : sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în 
întreaga Uniune pentru a spori diversitatea agricolă și securitatea alimentară pe termen lung, 
precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune;

Nevoile la care raspunde intervenția

-asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și
creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

-creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și
asigurarea securității alimentare
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16. Ovine și caprine

Condiții de eligibilitate:

Ovine

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 pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci inclusiv pe beneficiar;

animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;

animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci;

Caprine

solicită SCZ 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;

animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;

solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie beneficiază de SCZ calculat la nivelul a
maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie;

femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele şi, respectiv, 6 ani ţapii de reproducţie;
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17. Viermi de mătase

Indicator de realizare : 380 kg gogoși;

Indicator de rezultat : corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici;

Obiectiv general- promovarea unui sector agricol inteligent, competitiv, rezilient și diversificat care 
să garanteze securitatea alimentară pe termen lung;

Obiectiv specific - sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în 
întreaga Uniune pentru a spori diversitatea agricolă și securitatea alimentară pe termen lung, 
precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune;

Nevoile la care raspunde intervenția

-asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și
creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie;

-creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și
asigurarea securității alimentare.
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17. Viermi de mătase

Condițiile de eligibilitate

care 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;

au un contract încheiat de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu pentru
minimum 15 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase
eclozionabile.
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