
Condiții de eligibilitate pentru S.C.Z. 2021 
 

Conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 45 

din 01.03.2021 care modifică Ordinul de Ministru 619/2015 pentru 

depunerea cererilor unice de plată necesare obținerii SCZ-ului pentru 

bovine de carne, taurinele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

  

 Se poate solicita S.C.Z. pe beneficiar (CUI/CNP), pentru fermele cu un 

efectiv de minimum 10 capete și maximum 250 de capete de taurine din 

rase de carne și/sau metis cu rase de carne. 

 La S.C.Z. sunt eligibile vacile din secțiunea principală, vacile din 

secțiunea suplimentară și taurii din secțiunea principală. 

 Pentru a beneficia de S.C.Z., vacile de carne din secțiunea principală 

(vaci rasă pură) trebuie să aibă vârsta de maximum 12 ani la termenul 

limită de depunere a cererilor de plată și să fie menținute de beneficiar o 

perioadă de 6 luni după data limită de depunere fără penalizări a cererii 

unice de plată (la categoria vaci se încadrează femelele cu cel puțin o 

fătare înregistrată). 

  Pentru a beneficia de S.C.Z., vacile de carne din secțiunea 

suplimentară (vaci metise cu rasele Charolaise și Limousine – 

trebuie să aibă vârsta de maximum 12 ani și să fie menținute de 

beneficiar o perioadă de 6 luni de la data limită de depunere fără 

penalizări a cererii unice de plată (la categoria vaci se încadrează 

femelele cu cel puțin o fătare înregistrată). 

  Pentru a beneficia de S.C.Z., taurii de reproducție  trebuie să aibă 

vârsta de minimum 15 luni și maximum 6 ani și să fie menținuți de 

beneficiar o perioadă de 6 luni de la data limită de depunere fără 

penalizări a cererii unice de plată. 

  

IMPORTANT! 
– Adeverințele eliberate de Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne 

din  România nu mai trebuie vizate de către Oficiile Județene de 

Zootehnie. 

– Pentru taurinele pentru care nu s-au trimis notificări (anexe), nu veți 

primi adeverința necesară pentru S.C.Z.. 

– Solicitarea pentru adeverință se trimite către asociație până în data de 30 

aprilie 2021, pe adresa de e-mail asociatia@acbcr.ro 

– Adeverințele se pot depune la sediile APIA în perioada 01.03.2021 – 

17.05.2021, iar modificările pot fi depuse fără penalizări până în data de 

https://aberdeenangus.ro/controlul-oficial-al-productiei/conditii-de-eligibilitate-pentru-s-c-z-2021-si-2022/


31.05.2021. După data de 17.05.2021 până în 11.06.2021 se pot depune 

adeverințe noi cu 1% penalizare / zi lucrătoare. 

– La data eliberării adeverinței pentru S.C.Z., fermierul are obligația de a 

avea toate facturile achitate la zi. 
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