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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE 

 

Pentru anul 2012 cererile  de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor 

agricole în sectorul de agricultură ecologică  se pot depune până la data de 15 octombrie 2012. 

 

Beneficiarii care au încheiat contractul cu un organism de inspecţie şi certificare căruia i-a fost retrasă 

aprobarea, pot depune cererea de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor 

agricole în sectorul de agricultură ecologică până la data de 17 decembrie 2012 si pot solicita 

eliberarea de către noul organism de inspecţie şi certificare a documentului justificativ/certificatului 

de conformitate/master  certificatului/certificatului de confirmare a conversiei, în care să se 

menţioneze  statutul exploataţiei (în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de 

animale, numărul de familii de albine, până la data de 17 decembrie 2012. 

(Având în vedere faptul că 15 decembrie 2012 este zi nelucrătoare, cererile se primesc până în data de 

17 decembrie 2012 inclusiv, dacă este cazul). 

 

ATENŢIE!  

Cererile depuse după data de 15 octombrie 2012, respectiv 17 decembrie 2012 (dacă este cazul) sunt 

inadmisibile la plata ajutorului specific. 

Cererile depuse pentru exploataţii care NU sunt în perioada de conversie sunt inadmisibile la plata 

ajutorului specific. 

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de 

conversie. 

 

Cererea aferentă fiecărei exploataţii se depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia. 

 În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, 

cererea va fi depusă la centrul judeţean pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile 

din domeniul vegetal; iar pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va 

depune cererea la centrul judeţean pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane 

juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice. 

Beneficiarul completează formularul cererii lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri 

permanente (de ex. 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. 

 

Beneficiarii depun doar o singură cererea de solicitare a ajutorului specific pentru ajutorul 

specific în sectorul de agricultură ecologică (Regulamentul CE nr. 1122/2009), fie pentru o 

exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau 

numai pentru o explotaţie din apicultură. 

 

            ATENŢIE ! Câmpurile notate cu  „*) ” sunt obligatorii a fi completate 

   

Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean APIA, nr. cerere şi data din Registrul special, 

nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor, numele şi prenumele 

funcţionarului APIA care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea)  sunt 

completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean al APIA care primeşte formularul cererii . 

Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de APIA, 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 de plată a 

ajutorului specific în sectorul de agricultură ecologică. 
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I.  DATE DE IDENTIFICARE BENEFICIAR /EXPLOATAŢIE 

PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ ÎI (întreprinderea individuală) / 

ÎF (întreprinderea familială): 
Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, 

02 - Cod unic de înregistrare la Registrul Comertului (CUI)/ Cod de identificare fiscală (CIF) eliberat 

de Ministerul Finanţelor – Administraţia Fiscală,  03, 04 şi 05 – se vor completa datele personale 

(numele, prenumele şi CNP-ul) ale titularului/administratorului/reprezentantului legal, 06 – Tipul de 

organizare. 

06*) – Tip organizare, se va completa codul tipului de organizare, conform tabelului ataşat:  

COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE 

01 
Persoane fizice autorizate 

cf. OUG 44/2008 
05 

Societăţi agricole 

cf. Legea 36/1991 
09 

Penitenciare 

  conf. HG 1849/2004 

02 
Întreprinderi individuale  

cf. OUG 44/2008 
06 

Institute, Centre şi Staţiuni 

de cercetare cf. L 290/2002 
10   Alte tipuri de organizare 

03 
Intreprinderi familiale 

cf. OUG 44/2008 
07 

Unităţi de cult 

conf. Legea 489/2006 
  

04 
Societăţi comerciale 

cf. Legea 31/1990 
08 

  Fundaţii şi asociaţii  

Cf. OG 26/2000 
   

 

PERSOANE FIZICE  

Persoanele fizice vor completa cererea cu datele de identificare personale după cum urmează : 

07– Nume persoană fizică , 08 - Prenume persoană fizică, 09 – CNP persoană fizică / nr. act de 

identitate pentru cetăţeni străini.  

SEDIUL SOCIAL PJ/ PFA / ÎI / ÎF sau adresa de domiciliu PF  

Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF sau adresa de 

domiciliu pentru PF: 10 - judeţ/sector,11 - localitate, 12 - sat/strada, 13 - număr, 14 - cod poştal, 15 - 

bloc, 16 - apartament, 17 – numărul de telefon, 18- numărul de fax, 19 - adresa de e-mail. 

EXPLOATAŢIA ECOLOGICĂ 

Se va completa de către beneficiar adresa exploataţiei ecologice: 20 - judeţ/sector, 21- 

localitate, 22 - sat/strada, 23 - număr, precum şi datele aferente organismului de certificare – 24- 

denumire, 25 – numărul contractului încheiat cu organismul de inspecţie şi certificare, 26 – codul 

organismului de inspecţie şi certificare (RO – ECO-..........), 27 – numărul documentului 

justificativ/certificatului de conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare conversiei, dacă 

există, 28 – codul producătorului conform certificatului, 29– ecologic/neecologic (se va completa E 

sau N, după caz; pentru conversie se va completa E). Beneficarul va completa, în funcţie de domeniul 

certificării, astfel: 30– domeniul certificării (creşterea animalelor sau cultura plantelor), 31 – suprafaţa 

de teren aflată în conversie (ha), respectiv nr. de animale/familii de albine, 32 – specia (se va 

completa specia – păsări, bovine, ovine, caprine, familii de albine, numai pentru creşterea animalelor), 

33 – Codul exploataţiei ANSVSA (pentru creşterea animalelor)/nr. autorizaţiei sanitar-veterinare 

(pentru apicultură). 

COORDONATE BANCARE BENEFICIAR 
Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ al cărui titular este, şi anume: 34 - 

denumirea băncii, 35 – sucursala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 36 - numărul contului 

bancar – codul IBAN . 

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit) 
În cazul în care persoana fizică, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, 

reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu 

aplică personal pentru ajutorul specific, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va 

completa cererea de plată cu datele de identificare ale persoanei fizice/administratorului/ 

titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul 

înlocuieşte persoana fizică/administratorului/titularului/ reprezentantului de drept doar în scopul şi 

pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.  
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 Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 37 – 

numele împuternicitului, 38 -  prenumele împuternicitului, 39 - CNP, 40 - numărul şi data 

împuternicirii/ procurii notariale. 

DELEGAT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat) 

Pentru cazurile în care cererea este semnată de persoana fizică/administrator/ 

titular/reprezentant de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale 

ale persoanei fizice/administratorului/ titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se 

anexează delegaţia semnată de persoana fizică/administrator/titular/reprezentant de drept şi 

ştampilată, după caz conţinând datele personale de identificare ale delegatului. În acest caz pe cerere 

NU se completează datele delegatului la rubrica împuternicit. 

 

II . 41. EXPLOATAŢIA pentru care se solicită ajutor specific în anul 2012 

 

ATENŢIE! Beneficiarul poate depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific fie 

pentru o explotaţie din producţie vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia 

animalieră sau numai pentru o explotaţie din apicultură cu obligativitatea ca exploataţia să fie în 

conversie. 

 

 Beneficiarul va completa tabelele cu următoarele date: 

Tabelul 1 – producţie vegetală culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe)  

în conversie – se vor trece suprafaţa totală înscrisă în sistemul de agricultură ecologică, suprafaţa 

ecologică, suprafaţa în conversie, suprafaţa terenului necultivat (terenul necultivat nu intră în 

calculul suprafeţei aferente primei pe exploataţia ecologică aflată în conversie, ci numai la 

verificarea angajamentului de menţinere în sistemul de agricultură ecologică). 

 Tabelul 1.1 – culturile, suprafaţele şi anul de conversie, precum şi suprafaţa totală solicitată 

pentru plata ajutorului specific; 

 Tabelul 1.2 – suprafaţele şi anul de conversie, precum şi suprafaţa totală pentru care s-a primit 

ajutor specific în anul precedent/anii precedenţi (în coloana Anul se va completa 2010 şi/sau 

2011 după cum beneficiarul a încasat sau nu ajutor specific) 

 

Anul de conversie pentru producţia vegetală poate fi anul 1, anul 2 sau anul 3. 

 

Tabelul 2 - Creşterea animalelor în conversie (păsări/bovine/ovine/caprine/familii de albine) – se 

va trece nr. de capete/familii de albine înscrise în sistemul de agricultură ecologică, nr. de 

capete/familii de albine ecologice, nr. de capete/familii de albine aflate în conversie 

 Tabelul 2.1 – speciile, nr. de capete/familii de albine, anul de conversie şi nr. de capete 

/familii de albine total solicitat pentru plata ajutorului specific; 

 Tabelul 2.2 - speciile, nr. de capete/familii de albine, anul de conversie şi nr. de capete 

/familii de albine total pentru care s-a primit ajutor specific în anul precedent/anii 

precedenţi (în coloana Anul se va completa 2010 şi/sau 2011 după cum beneficiarul a 

încasat sau nu ajutor specific) 

Anul de conversie pentru creşterea animalelor poate fi numai anul 1. 

 

       Tabelul 3 – beneficiarul va bifa dimensiunea exploataţiei în care se încadreaza cu suprafaţa/nr. de 

capete/familii de albine aflate în conversie, solicitate. 

 

III. LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII 

42 – beneficiarul va confirma documentele ataşate cererii şi elementele verificate conform 

tabelului şi va bifa după caz în căsuţa „DA” dacă aceste documente au fost depuse, în căsuţa „NU” 

dacă aceste documente nu au fost anexate la cerere, dar vor fi depuse în cel mai scurt timp. 

În câmpurile gri va bifa funcţionarul APIA care primeşte cererea. 
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IV. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE 

43 - Beneficiarii vor lua la cunoştiinţă condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului 

specific prezentate în această secţiune şi vor semna angajamentele şi declaraţiile corespunzătoare. De 

asemenea, beneficiarul va confirma faptul că nu a beneficiat de ajutor specific pentru anul 2012, 

pentru suprafaţa/numărul de animale/familii de albine solicitate prin prezenta cerere şi acelaşi an de 

conversie. 

Atenţie! Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului 

specific, poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv 

penalităţi/sancţiuni. 

44 - Beneficiarii vor semna angajamentul referitor la menţinerea în sistemul de agricultură 

ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului, precum şi de rambursarea acestuia în 

caz contrar, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale. 

 

Documente ataşate cererii în următoarele cazuri: 

 

- în cazul schimbării formei de organizare, fermierul va anunţa modificarea statutului său, va 

completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de 

organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare 

administrator, după caz), dovadă cont bancar activ şi CI/BI. 

- cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale (în conformitate cu art. 31 din 

Regulamentul CE nr. 73/2009 şi art. 75 din Regulamentul CE nr. 1122/2009), trebuie anunţate în 

scris, printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie 

să fie transmise Centrelor Judeţene/al Municipiului Bucureşti APIA, în termen de 10 (zece) zile 

lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data obţinerii documentelor doveditoare).  

Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie 

ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt:  

- pentru decesul fermierului - copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de 

moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul 

existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului;  

- pentru incapacitate profesională de lungă durată a solicitantului - copie după certificatul medical 

de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a 

agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a 

agricultorului, după caz; 

- pentru calamităţi, catastrofe naturale şi distrugeri accidentale - copie după procesul verbal de 

calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de 

către organismul în drept; 

- pentru epizotii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierlui – documente eliberate de 

organismele în drept. 

Fermierii, care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional, nu trebuie să mai 

prezinte la APIA nici un alt act doveditor, în afara Înştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate 

(actul normativ naţional şi Înştiinţarea), APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii 

excepţionale.  

- în cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată moştenitorul va aduce la cunoştiinţa 

centrului judeţean al APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile 

lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces şi  copii după: certificatul de deces, certificatul 

care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public (în cazul în care 

există mai mulţi moştenitori, aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public, prin care va fi 

împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească ajutorul specific), act de identitate moştenitor, 

document coordonate bancare ale moştenitorului; 
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- în cazul circumstanţelor naturale În conformitate cu art. 67 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, 

circumstanţele naturale trebuie anunţate în scris, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea 

acestuia. Cazurile de circumstanţă naturală sunt : moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau   

moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.  

 

Modificarea cererii de plată 

 

a. poate avea loc din iniţiativa solicitantului în baza art. 14 din Regulamentul CE nr. 

1122/2009. Fermierii pot solicita modificări la cerere. În acest caz vor completa şi vor depune la 

Centrele judeţene/al Municipiul Bucureşti APIA formularele: 

1. Schimbarea adreseii/coordonatelor bancare / numelui societăţii fără a i se modifica CUI-ul (M1) 

Poate fi depus de către beneficiar în orice moment până la data efectuării plăţii. 

2..  schimbarea formei de organizare /forţă majoră – formular M3 

Pentru situaţiile de schimbare a formei de organizare, formularul M3 poate fi depus până la data 

efectuării plăţii (însoţit de toate documentele aferente noii forme de organizare). 

3. Retragerea cererii de plată pentru ajutorul specific în sectorul de agricultură ecologică (M2) 

Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţia în care APIA a informat fermierul cu 

privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a 

se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli.  

b. poate avea loc din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul va fi notificat de APIA 

privind erorile depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană 

împuternicită de el poate completa formularele menţionate. 

 

Transferul exploataţiei 

Atenţie! Transferul exploataţiei este integral! 

 

Transfer de exploataţie – operaţiunea de vânzare sau de închiriere sau orice tip de tranzacţie similară 

care are drept obiect unităţiile de producţie în cauză (art.82 din Regulamentul (CE) 1122/2009) 

Cedent – agricultorul a cărui exploaţie este transferată unui alt agricultor; 

Cesionar – agricultorul căruia i se transferă exploataţia; 

 În cazul în care o exploataţie este transferată integral de la o persoană la alta după depunerea 

unei cereri de ajutor şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a ajutorului specific, 

cedentului nu i se acordă nici un ajutor pentru exploataţia transferată. 

Cesionarul poate beneficia de ajutor specific cu respectarea condiţiilor prevăzute de alineatul 

(3) din art. 82 al Regulamentului (CE) nr. 1122 /2009, şi anume:  

- cesionarul informează APIA în legătură cu transferul şi solicită plata ajutorului; 

- cesionarul furnizează toate documentele justificative pentru acordarea ajutorului; 

- sunt îndeplinite toate condiţiile legate de acordarea ajutorului în ceea ce priveşte exploataţia 

transferată. 

Odată cu transferul exploataţiei, fermierul care preia exploataţia îşi asumă drepturile şi 

obligaţiile de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate şi a consecinţelor de neîndeplinire acestora, 

inclusiv angajamentul de menţinere în sisitemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani. 

Cesionarul trebuie să fie înscris în Registrul Fermierilor al A.P.I.A. În cazul în care nu este 

înscris în RF depune Cererea privind înscrierea în Registrul Fermierilor şi primeşte un cod unic de 

identificare (RO/ID al A.P.I.A.). 

 

A. Transferul integral se realizează până la data emiterii deciziei de plată: 

Cesionarul va depune următoarele, însoţite de documentele justificative: 

1. formularul M6 (conform modelului din Anexa nr....)  

2. anexa nr.1 la formularul M6 (conform modelului din Anexa nr. ...a); 
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3. anexa nr.2 la formularul M6 (conform modelului din Anexa nr. ...b) – declaraţia de 

preluare a angajamentului de menţinere în sistemul de agricultură ecologică; 

4. documentul care atestă transferul integral al exploataţiei: contract de vânzare-cumpărare 

/închiriere/donaţie/alte asemenea; 

5. document coordonate bancare. 

 

 1. Formularul M6 semnat şi depus de cesionar va fi însoţit de toate documentele care atestă 

îndeplinirea condiţiilor legate de acordarea ajutorului specific, respectiv:  

 

I.  transferul integral al exploataţiei din producţie vegetală: 

 a) să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,30 ha ocupate cu culturi anuale, culturi 

perene sau păşuni şi fâneţe permanente, condiţie atestată de copia documentului/elor care atestă 

dreptul de folosinţă al suprafeţei transferate datat/e după data transferului exploataţiei; 

b) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca producători în agricultura ecologică condiţie atestată de copia 

fişei de înregistrare la MADR prin DADR (după data transferului de exploataţie); 

c) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29, alin (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, 

precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, al cărui model este prezentat la anexa XII 

a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce 

priveşte producţia ecologică etichetarea şi controlul, care poate fi denumit şi certificat de 

conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul 

exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura şi suprafaţa, emis producătorului de 

organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul şi ca urmare vor fi prezentate 

următoarele documente: 

- copia documentului justificativ/certificatului de conformitate /master certificatului/ 

certificatului de confirmare a conversiei emis pe numele cesionarului după data transferului 

exploataţiei şi  

- copia contractului cu organismul de inspecţiei şi certificare, organism acreditat pe teritoriul 

Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale încheiat cu cesionarul după 

data transferului exploataţiei; 

 

II.  transferul integral al exploataţiei din producţie animalieră pentru speciile: păsări, bovine şi 

ovine/caprine 

a) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific la Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca producători în agricultura ecologică, condiţie atestată de copia 

fişei de înregistrare la MADR prin DADR (după data transferului de exploataţie); 

b) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29, alin (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, 

precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, al cărui model este prezentat la anexa XII 

a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce 

priveşte producţia ecologică etichetarea şi controlul, care poate fi denumit şi certificat de 

conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul 

exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de animale, emis producătorului de organismul de 

inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; ca urmare vor fi prezentate următoarele 

documente:  

- copia documentului justificativ/certificatului de conformitate/master certificatului/ 

certificatului de confirmare a conversiei emis pe numele cesionarului după data transferului 

exploataţiei şi  
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- copia contractului cu organismul de inspecţiei şi certificare, organism acreditat pe teritoriul 

Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale încheiat cu cesionarul după 

data transferului exploataţiei. 

 

III.  transferul integral al exploataţiei din producţie animalieră pentru apicultură 

a) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific la Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică, condiţie atestată de copia 

fişei de înregistrare la MADR prin DADR (după data transferului de exploataţie); 

b) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29, alin (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, 

precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, al cărui model este prezentat la anexa XII 

a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce 

priveşte producţia ecologică etichetarea şi controlul, care poate fi denumit şi certificat de 

conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul 

exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de familii de albine, emis producătorului de organismul de 

inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; ca urmare vor fi prezentate următoarele 

documente: 

- copia documentului justificativ/certificatului de conformitate /master certificatului/ 

certificatului de confirmare a conversiei emis pe numele cesionarului după data transferului 

exploataţiei şi  

- copia contractului cu organismul de inspecţiei şi certificare, organism acreditat pe teritoriul 

Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale încheiat cu cesionarul după 

data transferului exploataţiei; 

2. anexa nr.1 la formularul M6 semnată de cesionar şi cedent şi însoţeşte formularul M6; 

3.  anexa nr.2  la formularul M6 semnată de cesionar şi însoţeşte formularul M6. 

 

B. Transferul integral se realizează după data emiterii deciziei de plată/oricând până la 

expirarea celor 5 ani de menţinere în sistemul de agricultură ecologică 

 În acest caz suma se plăteşte cedentului, cesionarul depune formularul M6 însoţit de cele două 

anexe, dar fără lista documentelor ataşate. La rubrica „observaţii” se va preciza că plata a fost 

efectuată către cedent. 

 În cazul în care, cesionarul nu doreşte preluarea angajamentului de menţinere în sistemul de 

agricultură ecologică, cedentul este obligat să restituie suma încasată în conformitate cu prevederile 

legale europene şi naţionale.  

 

C. Transferul integral se realizează după efectuarea plăţii  

 În acest caz suma s-a plătit cedentului, cesionarul depune formularul M6 însoţit de cele două 

anexe, dar fără lista documentelor ataşate. La rubrica „observaţii” se va preciza că plata a fost 

efectuată către cedent. 

 În cazul în care, cesionarul nu doreşte preluarea angajamentului de menţinere în sistemul de 

agricultură ecologică, cedentul este obligat să restituie suma încasată în conformitate cu prevederile 

legale europene şi naţionale.  

 

 

Pentru mai multe informaţii, vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul 

Informaţii generale pentru fermieri privind ajutorul specific  în sectorul de agricultură ecologică în 

anul 2012 afişat pe site-ul www. apia.org.ro sau la centrele judeţene/locale APIA. 


