
 

Centrul judeţean APIA 

  Operator date cu caracter personal: 9596  

    

   Centrul judeţean.................................... 

    

 

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 *) 

 

  Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID) *) Nr. cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 

2012 (dacă există) 

 

CERERE DE PLATĂ pentru anul 2012 

A  AJUTORULUI SPECIFIC PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII 

PRODUSELOR AGRICOLE ÎN SECTORUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 

 

I.  DATE DE IDENTIFICARE BENEFICIAR /EXPLOATAŢIE 

 

PERSOANE JURIDICE / PFA / ÎI/ ÎF 

  01. Denumirea persoanei juridice/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*) 

 

02. Cod unic de înregistrare (CUI) / 

      Cod de identificare fiscală (CIF) *) 

 

 

 

 

 
         

 

03. Nume titular/administrator/reprezentant legal*)  04. Prenume titular/administrator/reprezentant legal*) 

  

  05. CNP titular/administrator/ 

reprezentant legal*) 
             

Cod ţară şi nr. act identitate (pt. altă cetăţenie) 
 

06. Tip organizare (cod conform instrucţiuni) *) 
   

 

 

PERSOANE FIZICE  

07. Nume *) 

 

  08. Prenume*)      

  

09. CNP *)               

  Cod ţară şi nr. act. identitate (pt. altă cetăţenie)    

SEDIUL SOCIAL PJ/ PFA/ ÎÎ/ ÎF/adresă domiciliul PF 

10. Judeţ/sector*)       

 

  11. Localitate*)      

12. Sat / Strada    13. Nr.    14. Cod  poştal     15.  Bl.  

13. Sc.  

 16. Ap.   

 17.Telefon*)             18. Fax 19. E-mail 

EXPLOATAŢIA ECOLOGICĂ 

 20. Judeţ/sector*)       

 

  21. Localitate*)      

22. Sat *)/ Strada 23. Nr.  

24. Denumirea organismului de certificare*) 

25. Nr. contract*) 26. Cod organism certificare*) RO – ECO - 

27. Nr. certificat 28. Cod producător*)  RO                 29. Ecologic/neecologic*) 

30. Domeniul certificării *) 31. Suprafaţa în conversie (ha)/Nr. animale/familii*) 

32. Specia 33.Cod ANSVSA/Nr. 

autoriz. sanitar-veterinar 

R O           



 

COORDONATE BANCARE BENEFICIAR:*) 

34. Banca *) 

 

35. Sucursala/Agenţia *) 

  

36. IBAN*)                         

     

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit) 

37. Nume  

  

 

 38. Prenume 

   39. CNP               

40. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale  

 

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

 

Atenţie! Nu se poate solicita ajutor specific decât pentru exploataţiile aflate în conversie. 

 

1. Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe)  în 

conversie  

 

Suprafaţa totală înscrisă 

în sistemul de agricultură 

ecologică  

– ha- 

 

Suprafaţă ecologică 

–ha- 

 

Suprafaţa în 

conversie  

– ha- 

 

Teren necultivat ** 

– ha- 

1 = 2+3+4 2 3 4 

    

 
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. 

 

1.1. Suprafaţa în conversie solicitată pentru plata ajutorului specific de ............ha este 

împărţită după cum urmează: 

 

Cultura Suprafaţa  

– ha- 

Anul de conversie 

   

   

   

   

 

1.2. Suprafaţa totală în conversie pentru care am solicitat şi primit ajutor specific în anul/anii 

precedent/precedenţi este prezentată în tabelul următor: 

 

Anul Suprafaţa  

– ha- 

Anul de conversie 

   

   

   

   

 

Menţionez că suprafaţa şi anul de conversie pentru care solicit ajutor specific în anul curent 

nu este aceeaşi cu cea pentru care am solicitat şi primit ajutor specific în anul/anii 

precedent/precedenţi. 

 

 

 



 

2. Creşterea animalelor în conversie  

 

Nr. capete/familii de 

albine înscrise în 

sisitemul de agricultură 

ecologică 

Nr. 

capete/familii de 

albine ecologice  

 

Nr. capete/familii 

de albine în 

conversie  

 

1 = 2+3 2 3 

   

 

2.1. Nr. capete/familii de albine în conversie solicitate pentru plata ajutorului specific de 

............ este împărţit după cum urmează: 

 

Specia Nr. capete/familii de albine  Anul de conversie 

   

   

   

   

 

2.2. Nr. capete/familii de albine în conversie pentru care am solicitat şi primit ajutor specific 

în anul/anii precedent/precedenţi este prezentat în tabelul următor: 

 

Anul specia Nr. capete/familii de albine  Anul de conversie 

    

    

    

    

 

Menţionez că nr. capete/familii de albine şi anul de conversie pentru care solicit ajutor 

specific în anul curent nu este aceeaşi cu cea pentru care am solicitat şi primit ajutor specific 

în anul/anii precedent/precedenţi. 

 

3. Dimensiunea exploataţiei pentru care solicit acordarea ajutorului specific  

 

1. Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi 

fâneţe)  în conversie    

 

Categoria Dimensiunea 

 explotaţiei 

Dimensiunea explotaţiei 

beneficiarului 

1 0,30 – 5 ha  

2 5 – 20 ha  

3 21 – 50 ha  

4 51 -100 ha  

5 peste 100 ha  

 

2. Creşterea animalelor în conversie  

 

Categoria Dimensiunea 

 explotaţiei 

Dimensiunea explotaţiei 

beneficiarului 

1. Păsări  

1 sub 500 capete  

2 peste 500 capete  

2. Bovine  

1 sub 20 capete  

2 peste 20 capete  

 

 



 

3. Ovine/caprine  

1 sub 20 capete  

2 21 – 100 capete  

3 peste 100 capete  

4. Apicultură  

1 0 – 50 familii  

2 51 – 100 familii  

3 peste 100 familii  

 

*) câmpuri obligatorii a fi completate 

Data:                / 2012 

Semnătura şi ştampila (dacă este cazul) solicitantului 

Nume şi prenume în clar  

 

Notă:  

1. Dimensiunea exploataţiei se bifează  în dreptul categoriei în care se încadrează în funcţie de 

suprafaţa, numărul de capete sau numărul de familii de albine totală/total în conversie a/ale 

beneficiarului. 

2. 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 exploataţie din apicultură, aflată în conversie. 

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

conversie. 

 

III. LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII 

Nr. 

crt. 
42. Documente ataşate cererii de solicitare a ajutorului specific: 

42. 

DA 

 

 

 

 

42. 

NU 

 

 

 

DA NU Nu e 

cazul 

   1.   Copie CUI / CIF, după caz       

   2.*) 
Copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului /       

împuternicitului/ persoanei fizice 
     

   3. 
Copie documente care fac dovada folosinţei terenului (din care reiese şi 

suprafaţa agricolă aflată în folosinţă este de cel puţin 0,3 ha) 
     

  4.*) 
Copie fişă înregistrare în agricultura ecologică, pe anul pentru care solicită 

ajutorul specific, aprobată de MADR 
     

  5.*)  Copie contract cu organismul de inspecţie şi certificare      

  6.  

Copie document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat 

de confirmare a conversiei din care reiese statutul exploataţiei, în conversie, anul 

conversiei, suprafaţa/numărul de animale/familii de albine (până la data limită de 

15.10.2012, respesctiv 15.12.2012 pentru organismele de inspecție cărora le-a 

fost retrasă aprobarea) 

     

  7.*) Notificarea emisă de organismul de inspecţie şi certificare      

 8.*) 
Angajament pentru menţinerea în agricultura ecologică pe o perioadă de 5 ani 

(punctul 44 al prezentei cereri) 
     

  9. 
Copii facturi fiscale – livrare furaje ecologice/contract de utilizare păşune– dacă 

este cazul 
     

   10. 

Copie fişă înregistrare în agricultura ecologică, pe anul pentru care solicită 

ajutorul specific, aprobată de MADR pentru crescătorul de animal căruia i se 

livrează furaje/există contract de utilizare păşune – dacă este cazul 

     

11.   Document coordonate bancare      

12.   Împuternicire şi copii acte de  identificare  împuternicit       

13.   Alte documente justificative, dacă este cazul         

 14*)   Cererea este semnată / ştampilată      

  15.*)   Angajamentele şi declaraţiile sunt semnate      



 

 
Semnătură beneficiar .......................... 

            Data .....................                               

          

                                                                          Semnătură funcţionar APIA care a preluat cererea ............................. 

                                                            Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a APIA 

                                                            Nume, prenume operator ...................................................................... 

                                  Semnătura operator ............................................. 

 

 

IV.  43. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE *)  

 
 

Subsemnatul,........................................................................, CNP............................................... 

titular/administrator/ reprezentatnt legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice 

autorizate/intreprinderii individuale/intreprinderii familiale)....................................................., 

cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul Penal republicat, 

declar următoarele: 

1. Am luat la cunoştiinţă asupra: 

 condiţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutorului specific în sectorul de agricultură 

ecologică conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect, 

sunt: 

-  menţinerea în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani; 

- notificarea în scris către Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în termen de 7 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor limită) a oricăror 

modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative 

pentru aceste modificări. 

 Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific, 

precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu 

realitatea, pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, 

respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz. 

 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 sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să 

ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite. 

 În cazul în care controlul/supracontrolul la faţa locului nu a putut fi efectuat ca urmare a 

refuzului beneficiarului, cererea  va fi respinsă de la plată . 

 Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

Comisiei Europene şi Curţii de Conturi, etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute 

în formularul cererii de plată, raportul de control la faţa locului şi alte documente aferente 

dosarului. 

 În conformitate cu art. 25 din Regulamentul CE nr.1122/2009, orice cerere de plată poate 

fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. În cazul în care APIA a informat deja 

beneficiarul asupra unor nereguli identificate în cerere, ori a notificat beneficiarul asupra 

intenţiei de a realiza un control la faţa locului, retragerile nu vor fi acceptate. 

 Beneficiarii ajutorului specific în sectorul de agricultură ecologică se află în perioadă de 

conversie, sunt înregistraţi anual în sistemul de agricultură ecologică şi se află sub 

contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/ 

aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

16.*)   Câmpurile obligatorii marcate cu *) sunt completate      

17.*)   Cererea este depusă la  CJ APIA în raza teritorială a sediului exploataţiei      



 

 
2. Drept pentru 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. 

 Declar că, pentru anul 2010 şi/sau 2011, nu am beneficiat de ajutor specific pentru 

suprafaţa/numărul de animale/familii de albine solicitat prin prezenta cerere şi 

acelaşi an de conversie. 

 Declar că pentru scopul finanţat prin prezentul ajutor specific nu am beneficiat în anul 

2012 de altă schemă de plată din fonduri europene. 

 Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de APIA. 

 Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente pentru efectuarea 

controlului/supracontrolului la faţa locului. 

 În cazul în care, după depunerea cererii de plată au intervenit modificări ale informaţiilor 

declarate, mă angajez ca în termen de 7 zile lucrătoare să notific în scris Agenţiei de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor limită .  

 Mă oblig să menţin exploataţia în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani, 

iar în caz contrar să restitui ajutorul specific. 

 Mă oblig să rambursez ajutorul specific plătit necuvenit. 

 Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă 

exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data la care pot face acest lucru (art.75, alin.2 din Regulamentul CE nr.1122/2009 şi art. 

31 din  Regulamentul  CE nr.73/2009). În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia 

cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: 

calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a 

agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate 

creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul. 

 Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă 

exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile 

lucrătoare după constatarea acestuia (art.67, din Regulamentul CE nr.1122/2009).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. 

 

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 677/ 2001. 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului/ administratorului/ 

reprezentantului legal/ împuternicitului 

 

 

Ştampila 

(dacă este cazul) 

Data: 

.................. /2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44. ANGAJAMENT*) 

REFERITOR LA MENŢINEREA ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 

 

 

 

Subsemnatul,..............................................................., CNP............................................ 

titular/administrator/ reprezentant legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice 

autorizate/intreprinderii individuale/intreprinderii familiale)....................................................., 

cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul Penal republicat, 

mă oblig ca, pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării ajutorului specific, să aplic în 

exploataţie regulile şi principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 

834/2007. 

În caz contrar, mă oblig să rambursez ajutorul specific în conformitate cu prevederile 

legislaţiei naţionale şi europene. 

 

 

 

 

Semnătura titularului/ administratorului/ 

reprezentantului legal/ împuternicitului 

 

 

Ştampila  

(dacă este cazul) 

Data: 

.................. /2012 

 
 

 


