
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE PLATA LA A 

 

I.Pentru sectorul zootehnic 

A)Pentru ajutoarele nationale tranzitorii 

Pentru specia  bovine 

- Copia cardului de exploatatie sau adeverinta de la medical veterinar 

 

-Copia de pe pasaportul fiecarui animal, pentru care se solicita sprijin 

-Copie dupa documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz pentru specia bovina  

-Copia de pe dovada de inregistrare a solicitantului in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul 

de cota 2014-2015 

-Adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului, eliberat de catre 

organizatia crescatorilor de bovine  cu reprezentativitate nationala. 

-Adeverinta se elibereaza gratuit  indifferent  daca este sau nu membru al fefederatiei/asociatiei 

-Adeverinta emisa de catre medical veterinary, care atesta ca toate animalele din exploatatie 

identificate si inregistrate detaliate pe crotalii sunt cuprinse in programul actiunilor de supraveghere 

prevenire control si eradicare a bolilor la animale . 

 



 

 

Pentru speciiile ovine, caprine 

-Adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator al solicitantului, eliberaty de catreaasociatiile 

crescatorilor de ovine/ caprine affiliate la o federatia cu reprezentativitate nationala 

-Adeverinta se elibereaza gratuit. 

 

 

B).Pentru ajutorul cuplat in sectorul zootehnic  

Pentru bivolitele de lapte 

Copia cardului de exploatatie sau adeverinta de la medical veterinar 

Copia de pe pasaportul fiecarei bivolite de lapte pentru care se solicita sprijin 

Adeverinta eliberata de associate sau agentie acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului 

genealogic al rasei prin care se confirma inscrierea bivolitelor pentru care se solicita sprijin cuplat in 

Registrul Genealogic al rasei avizata de  Agentia Nationala pentru zootehnie. 

Pentru ovine si caprine 

Copia cardului de exploatatie sau adeverinta de la medical veterinar 

 

Copia de pe pasaportul fiecarei ovina/caprina  pentru care se solicita sprijin 

Adeverinta eliberata de associate sau agentie acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului 

genealogic al rasei prin care se confirma inscrierea femelelor ovine/caprine si aberbecilor/tapilor de 

reproducere incepand cu anul de cerere 2016 pentru care se solicita sprijin cuplat in Registrul 

Genealogic al rasei avizata de  Agentia Nationala pentru zootehnie. 

Pentru taurine rase de carne si metisii acestora 

Copia cardului de exploatatie sau adeverinta de la medical veterinar 

 

Copia de pe pasaportul fiecarei animal   pentru care se solicita sprijinexistenta in exploatatie la data 

depunerii cererii unice de plata 



Adeverinta eliberata de ANZ, care certifica rasele de carne si metisii acestora prin verificarea datelor din 

certificatele de origine, buletine de insamantari artificial , adeverinte de monta naturala, precum si 

inscrierea in Registrul genealogic al rasei. 

Documente care atesta iesirile animalelor din exploatatie,pentru animalele din aceasta categorie 

Pentru vacile de lapte 

Copia de pe pasaportul fiecarei vci de lapte pentru care se solicita sprijin 

Adeverinta eliberata de asociate sau agentie acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului 

genealogic al rasei prin care se confirma inscrierea vacilor de lapte cu exceptia vacilor de lapte din zone 

montane prevazute de submasura 13.1 a PNDR 2014-2020 

Copie de pe Contractul cu un comparator ,valabil pentru o perioada de minimum 6 luni sau de pe 

documentele fiscal care sa ateste livrarea laptelui respective facturi fiscal din carnetul de fiscalizare al 

produselor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


