Anexa
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură

Nr. cerere și data

Centrul judeţean....................................
Operator date cu caracter personal: 9596
Nume şi prenume funcţionar APIA care primeşte
cererea*)
Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO
…………………………….

Semnătura funcţionarului care primeşte
cererea*)

CERERE
de solicitare a ajutorului de adaptare excepțional destinat producătorilor de lapte reglementat de
Hotărârea Guvernului nr. 211 /2017
SECŢIUNEA I: DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT
01. Denumire PJ /PFA /II/IF*)
01.1 Nume prenume PF
02. Cod unic identificare (CUI) *)
03. Nume administrator/ PJ
03.1. Prenume administrator/ reprezentant*)
/PFA
/II/IF*)/PFA
04. CNP
pentru PF/II/IF*)
reprezentant*)
05. CNP administrator/
reprezentant*)
06. Cod ţară şi nr. act identitate
(pt. altă cetăţenie)
SEDIUL SOCIAL/ DOMICILUI ptr PF :*)
07. Judeţ*) /Sector *)
08. Localitate*)
9. Sat *)/ Strada*)
14.Telefon mobil *)

10. Nr.
*)

11. Cod poştal*)

15. Telefon/Fax *)

12. Bl.
16. E-mail

COORDONATE BANCARE/TREZORERIE:*)
17. Banca
18. Filiala
19. Nr.
cont
IBAN
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
20. Nume
21. Prenume
22. CNP
23. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

13. Sc.
15.
Ap
.

Notă:
Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat.
Câmpurile „ ” se completează prin bifare.
SECŢIUNEA II: Date exploatatie/exploatații cu COD ANSVSA și numărul de identificare a
animalelor pentru care se solicita ajutor de adaptare excepțional

Nr.
crt.

Exploataţia cu
cod ANSVSA
declarata în
Judeţ
cerere

1.

RO

2

RO

Adresa exploatatiei cu cod ANSVSA
Comună/
Oraş

Sat

Strada

Nr.

Numar de identificare
Cod
vaca de lapte
Siruta
(crotalie)*
comună
/ oraş
RO

* efectiv de vaci de lapte de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate și înregistrate în RNE la data
depunerii cererii, în exploatație cu cod ANSVSA

Solicit ajutor de adaptare excepțional pentru:
un efectiv de ..................capete vaci de lapte detinute la data depunerii cererii în exploatația cu
cod ANSVSA …………......................... de la care provine laptele livrat în perioada 1 aprilie 2015
– 31 martie 2016 în cantitate de:
-

..................... l lapte livrat la prim cumpărătorul ....................................................,
CUI........................
în baza contractului ................................................;

-

....................l lapte livrat prin automatele de lapte;

-

....................l lapte livrat prin vânzare directă;

Semnătura titularului/ administratorului/
reprezentantului legal/ împuternicitului

Ştampila

Data:
.................. 2017

SECŢIUNEA III: LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII
Nr.
Crt.
1.
2.

Documente ataşate cererii :

Copie BI/CI persoana fizica/imputernicit ( PF)*)
Copie CUI *)
Copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului /
3
reprezentantului legal/ împuternicit ( PJ/PFA/ÎI/ÎF) *)
4
Copie certificat de înregristrare la ONRC, în cazul PJ/PFA/ÎI/ÎF *)
Copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător incheiat pe o
5
perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii *)
6
Copie dupa pasapoartele vacilor de lapte *)
Copia după prima și ultima pagină după RIE din care rezulta numarul
7
de vaci de lapte minim si maxim detinut la data depunerii cererii *)
Extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate și
8
înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii*)
Copii de pe facturi/bonuri fiscale sau copie de pe avizul de însoțire a
9
mărfii și/sau dispoziția de încasare a valorii aferente pentru livrarea a
minim 4 tone de laptele in perioada 1 aprilie 2015- 31 martie 2016 *)
Copii de pe file carnet comercializare a produselor din sectorul
10
agricol aferente pentru livrarea a minim 4 tone de laptele in perioada
1 aprilie 2015- 31 martie 2016 *)
Copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o
11. perioadă de minimum 6 luni la data depunerii cererii, însoţită de copia
de pe cel puţin o factură, datată în anul 2017;
Copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o
perioadă de minimum 6 luni la data depunerii cererii, însoţită de copia
12.
de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol, datată în anul 2017;
Copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din
13.
sectorul agricol, datate în anul 2017(vânzare directă);
Copie de pe cel puțin o factură de vânzare directă a laptelui în anul
14.
2017 pentru PFA, II, IF şi SC(vânzare directă).
Copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puțin o
dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui
15. comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează
vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de
forma de organizare juridică;
16. Document coordonate bancare/trezorerie *)
17. Împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă e cazul *)
18. Cererea este semnată / ştampilată
19. Câmpurile obligatorii marcate cu *) în cerere sunt completate
Semnătura titularului/ administratorului/
Ştampila
reprezentantului legal/ împuternicitului

D
A

N
U

Nu e
cazu
l

D
A

N
U

Data:........................ 2017

Nu e
cazul

Cerere completă
Cerere incompletă (se vor enumera documentele lipsă)
Cerere cu adnotări /ștersături
Semnătură funcționar APIA care a preluat cererea și a efectuat
controlul vizual al cererii
Data
Prezenta cerere a fost înregistrată în baza de date a APIA
Nume,prenume operator
Semnătură operator

SECŢIUNEA IV: DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE
Subsemnatul, ................................................................................., legitimat cu BI/CI seria..............,
nr……………………… eliberat de .................................................. la data de ......................... si
CNP

....................................................................

titular/administrator/reprezentatnt

legal

al

..........................................................................., declar următoarele:
1. Am luat cunoştinţă de:
- Prevederile art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 conform căruia ajutorul financiar se
acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”,
potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Regulament, respectiv îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar,
identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploatație cu cod ANSVSA;
b) au livrat/vândut minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
- Pentru obținerea ajutorului financiar prevăzut la art.3 alin.(2) și (3) a HG nr..../2017,
beneficiarii prevăzuți la alin.(1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi
înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de
vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;
b) produc și livrează/vând direct lapte, la data depunerii cererii.
- Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare
prevăzute la art. 3 alin.(2) și (3) din HG nr. 211 /2017 sunt următoarele:
 Pentru persona fizică
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/ procură notarială
b) copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte;
c) copie de pe prima și ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în
exploatație la data depunerii cererii;

d) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii
cererii, detaliat pe crotalii;
e) pentru condiția prevăzută la art.4 alin.(1) lit.b), copii file din carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de
încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea
directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone
lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
f) pentru condiția prevăzută la art.4 alin.(2) lit.b), unul din următoarele documente, după caz:
(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de
minimum 6 luni la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o filă din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;
(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol,
datate în anul 2017;
(iii) copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puțin o dispoziţie de
încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul
care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte;
g) dovadă cont activ bancă/trezorerie.
 Pentru PJ/PFA/ÎI/ÎF

a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/ imputernicitului legal pentru PJ/PFA/ÎI/ÎF ;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul
persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a), pentru PJ/PFA/ÎI/ÎF;
c) copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte;
d) copie de pe prima și ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în
exploatație la data depunerii cererii;
e) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii
cererii, detaliat pe crotalii;
f) pentru condiția prevăzută la art.4 alin.(1) lit.b), copii de pe facturi sau copie de pe avizul de
însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru
producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste
livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
g) pentru condiția prevăzută la art.4 alin.(2) lit.b), unul din următoarele documente, după caz:
(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de
minimum 6 luni la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură a produselor din
sectorul agricol, datată în anul 2017;
(ii) copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puțin o dispoziţie de
încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul
care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de
organizare juridică;
(iii) copie de pe cel puțin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II,
IF şi SC.
h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente
justificative suplimentare în orice moment.
- În cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va
întreprinde, după caz, demersurile legale.
- Nu se acordă ajutor de adaptare excepțional dacă se constată existenţa unor condiţii artificial
create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art.4 a HG nr..../2017, precum şi înscrierea
cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea, pot atrage, după caz,
reducerea/excluderea de la plata ajutorului.
Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, şi al altor
organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul
cererii şi alte documente aferente cererii.
2. Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte,
complete şi perfect valabile.
Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, şi alte organisme şi autorităţi competente.
În cazul în care, după depunerea cererii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă oblig
ca în termen de 5 zile lucrătoare să pun la dispoziția Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură în vederea efectuării controlului la fața locului.
Mă oblig să depun o singură cerere, la CJ al APIA în termenul stabilit.
3.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate şi
verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de
studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
Semnătura titularului/ administratorului/
reprezentantului legal/ împuternicitului

Ştampila

Data:
.................. …..2017

SECŢIUNEA V: INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
Termenul limită de depunere a cererii este data de 2 mai 2017, inclusiv.
ATENŢIE!
Cererile depuse după data de 2 mai 2017 sunt inadmisibile la plată.
Cererea va fi completată și depusă până la termenul limită stabilit, la centrul judeţean al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza teritorială unde se
află sediul social al solicitantului sau pe raza teritorială a judeţului unde are capacitatea de producţie
cea mai mare.
Cererea cuprinde informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA ale unui beneficiar,
indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea beneficiarul și se înregistrază în registrul
centrului județean.
Beneficiarul poate completa formularul cererii pe format hârtie lizibil, fără ştersături, folosind
cerneluri permanente (de exemplu stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se
corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă
alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.
ATENŢIE!
Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile "|_|" se completează prin bifare.
Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, nr. cererii şi data din Registrul electronic de înregistrare a cererilor, numele şi
prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea,

semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii.
Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9
cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi
înainte de depunerea cererii.
I. Date de identificare solicitant
Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea PJ/PFA/ÎI/IF, 02 - Cod unic de
înregistrare la registrul comerţului (CUI)/, 03, 03.1, 04 şi 05 - se vor completa datele personale
(numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, 06 -cod ţară şi număr
act de identitate , dacă solicitantul are altă cetăţenie.
Sediul social
Se va completa de către beneficiar adresa sediului social: 07 - judeţ/sector, 08 - localitate, 09 sat/strada, 10 - număr, 11 - cod poştal, 12 - bloc, 13 - scară, , 14 - numărul de telefon mobil, 15 numărul de telefon/fax, 16 - adresa de e-mail.
Coordonate bancare
Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 17 - denumirea băncii, 18 - filiala sau
agenţia băncii la care este deschis contul, 19 - numărul contului bancar - codul IBAN.
Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)
În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul
întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică
personal pentru plata ajutorului de adaptare excepțional, ci prin intermediul unui împuternicit,
acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale
administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura
notarială.
Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru
perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.
Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 20, 21, 22 numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului, 23 - numărul şi data împuternicirii/procurii
notariale.
II. Date exploatatie/exploatații cu COD ANSVSA și numărul de identificare animalelor
pentru care se solicita ajutor de adaptare excepțional
Beneficiarul va completa datele din tabel cu codul ANSVSA al exploatației și numărul de
identificare a animalului (crotalia).
Se va completa efectivul solicitat aferent perioadei 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016 cu numărul de
capete cu respectarea efectivului de minim 3 capete și maxim 9 capete pe beneficiar.
III. Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii
Se vor bifa documentele după caz, câmpul alb de către solicitant, iar cel gri de către funcţionarul
APIA care primeşte cererea.
IV. Declaraţii şi angajamente
Beneficiarii vor lua la cunoştinţă condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului financiar
pervăzut la art.3 alin.(2) și (3).
ATENŢIE!
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de
la plata ajutorului, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară.

