
 
 

  

 
OBSERVAŢII: 
1. Completaţi numai cu MAJUSCULE  
2. Nu ştergeţi şi nu folosiţi pastă corectoare 
3.  Acest formular poate fi trimis prin poştă cu confirmare de primire sau se depune personal la sediile centrelor  
 
judeţene ale Agenţiei   de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Serviciul ajutoare de stat, măsuri de piaţă. 
 
PARTEA 1 – DATELE DE IDENTITATE ALE FORMEI ASOCIATIVE LEGAL CONSTITUITE  

 1. Denumirea formei asociative legal constituită 

                                        

2. Numele şi prenumele reprezentantului legal                          

3. CNP  al  reprezentantului  legal                           

4. CUI                           

5. Adresa formei asociative legal constituită                           

                                        

6. Cod poştal                                   

7. Judetul /sectorul                            

8. Telefon                                   

9. Fax                                   

10. E-mail                                   

11. Adresa pentru corespondenţa (completaţi numai dacă ea diferă faţă de cea din pct.. 4-7) 

                                        

                                        

Numele bancii                               

Nr. contului                                

Anexa nr. 2  
 

APIA 
Cerere de plata   

AJP0 – SA – f002 Ajutor financiar comunitar si national acordat în sectorul apicol 

Cadru rezervat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
Data primirii cererii:        _____/_____/______ 

Data limită de depunere a cererii  15.08.2009 
 

Număr de înregistrare al cererii  

           
 

 Numărul unic de înregistrare la APIA   

 R O                  

Avizat, (dupa primirea raportului de inspectie)                     Aprobat/Respins  (dupa primirea raportului de inspectie) 
�ef serviciu ajutoare de stat, măsuri de piaţă,                     DIRECTOR COORDONATOR CENTRU JUDETEAN/MB, 
Nume şi Semnătura,                                                                  Nume, semnătură si stampila 
Data,                                                                                                        Data,                    
                                                                                                                                                                                                

                                                                                   

 
 



 
 

  

 
PARTEA 2 – ANGAJAMENT  

12. Numărul  apicultorilor 

                                        

13. Numarul stupinelor 

                                        
14. Numarul familiilor de albine detinut de membri asociati (apicultori) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 15. Suma de plata solicitata pentru combaterea varrozei                

16. Suma de plata solicitata pentru refacerea septelului apicol                

17. Suma totală de plată solicitată exprimată în lei(combaterea varoozei + refacerea septelului) 

                                        

 
Subsemnatul, numele si prenumele _______________________________, functia 

__________________________, reprezentantul legal al formei asociative legal constituite 
_________________________________________________, îmi asum următoarele angajamente: 

 
- inteleg ca toate documentele fiscale de achizitie si plata depuse la cerere(dosar de plata) trebuie sa 

fie emise pe numele formei asociative care depune cererea; 
 
- ma oblig să furnizez documentele justificative care vor fi solicitate de APIA , precum si la orice 

control autorizat; 
 
- in cazul în care, între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor 
declarate în cerere(schimbare de nume,sediu etc.) în termen de 5 zile lucrătoare, voi comunica, în scris, 
aceste schimbări la APIA. 
 

• nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului financiar, precum şi înscrierea cu 
intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag după sine sancţiuni de 
natură financiară sau penală, după caz. 

 
• inteleg ca in termen de 30 zile de la virarea sumelor in contul formei asociative sa depun/transmit la sediul 

APIA sub semnatura proprie, un tabel nominal care sa contina numele si prenumele apicultorilor, datele 
de identificare, adresa, nr. de telefon/adresa de email, suma pe care a primit-o si semnatura, precum si 
o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al formei asociative care a depus si semnat 
cererea de plata, din care sa reiasa  ca sumele din tabel corespund cu sumele primite de apicultori. 

 
• in cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă in privinta sumei solicitata la plata, ma oblig să înapoiez 

la cererea APIA suma care a fost virată necuvenit sub titlul de ajutor, în conformitate cu procedura de 
recuperare debite. 

 
ATENTIE: 
      Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, confirm pe proprie 

răspundere exactitatea datelor prezentate.                               
 
                                                                                                                      Semnătură reprezentant legal 

                                                                                   Data 
 

Intocmit, _____________________________________(nume si prenume) 

Funcţia     ____________________________(in cadrul formei asociative) 

Data         _____/_____/________                                   Semnatura, 

�tampila  solicitantului,  



 
 

  

 
IMPORTANT!  

���� Forma asociativa va completa si depune numai formularele standard preluate de la 
centrele judetene, sau descarcate de pe siteul APIA; 

���� Toate rubricile din formulare trebuie sa fie completate; 
 

*Angajamentele luate de solicitantul ajutorului vor fi reactualizate ori de câte ori  va fi necesar, 
la   cererea  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 
Cererea de plata va avea atasate in mod obligatoriu urmatoarele documente, care vor fi 
prezentate si in original: 

• centralizatorul membrilor asociaţiei care solicită ajutor financiar pentru fiecare acţiune 
în parte; 

• copie de pe actele de constituire ale formei asociative; 
• documentul de identitate bancară al formei asociative; 
• pentru fiecare actiune in parte copie de pe factura fiscală a formei asociative care 

depune cererea , de achiziţie a produselor (medicamente, matca, roi pe faguri, roi la 
pachet, familii de albine)--factura fiscala de achizitie sa fie emisa pe numele formei 
asociative care depune cererea; 

• copie de pe documentele fiscale de plata emise pe numele formei asociative care 
depune cererea de efectuare a plăţii medicamentelor achizitionate; 

• copie de pe documentele fiscale ale formei asociative care depune cererea, de 
efectuare a plăţii mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine; 

• copie de pe certificatul de origine care atestă provenienţa mătcilor din ferme de elită 
acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi 
autorizate sanitar-veterinar, si de pe acreditarea acestora;  

• copie de pe declaraţia de conformitate(anexa nr. 7 la OMAPDR nr. 413/2008) care atestă 
provenienţa mătcilor din ferme de multiplicare acreditate de către Agenţia Naţională 
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi autorizate sanitar-veterinar, si de pe 
acreditarea acestora; 

• devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite pentru combaterea varoozei pe familia 
de albine, si devizul de cheltuieli pentru refacerea septelului; 

• centralizatorul documentelor justificative ale membrilor asociatiei care solicita ajutor 
financiar. 

• copie de pe inregistrarea/autorizatia sanitar veterinara a unitatilor de la care s-a 
achizitionat familii de albine, roi la pachet si roi pe faguri.  

 
IMPORTANT! 

���� pentru a fi luate in calcul la plata, facturile atasate la dosarul de plata trebuie sa contina 
numai medicamentele omologate pentru combaterea varoozei (fara alte produse care 
nu fac obiectul tratamentului varoozei), respectiv produsele pentru refacerea septelului 
apicol ( matca, familii de albine, roi pe faguri si roi la pachet); 

 
���� documentele fiscale de plata se ataseaza dupa fiecare factura si trebuie sa contina 

valoarea totala (inclusiv TVA) a facturii, numarul si data facturii pe care o achita, 
stampila bancii , data intocmirii , semnatura.  

 

Luat cunostinata, _____________________________(nume si prenume) 

Funcţia     ____________________________(in cadrul formei asociative) 

Data         _____/_____/________                                             Semnatura, 

�tampila  solicitantului,  



 
 

  

*Devizul de cheltuieli 
Actiunea solicitata:  Lupta contra varoozei (achizitia de medicamente pentru  combaterea varrozei) 

Se va completa de catre forma asociativa Se va completa de catre 
APIA CJ/MB 

Nr. 
crt 

Nr. 
factura 

Data 
emiterii 
facturii 

Felul 
documentului 

de plata 
(nr/serie/data) 

Descrierea 
detaliata a 
cheltuielilor 

Cantitate  

Unitate 
de 

masura 

Pret 
unitar 

Valoarea 
neta 

TVA 
[ % ] 

TVA din 
valoare 

Valoarea 
bruta 

Valoarea 
neta 

TVA din 
valoare 

Valoarea 
bruta 

fa
ct

u
ra

ta
 

d
is

tr
ib

u
it

a 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

            

            

            

                

            

            

Total suma solicitata pentru combaterea varoozei prin  
metode clasice 

 
 

 
 

x x        

Total suma solicitata pentru combaterea varoozei prin 
 metode ecologice 

 
 

 
 

x x        

 
Total suma solicitata la plata 

  x x        

*se va completa de forma asociativa care depune cererea si se va atasa la aceasta; 
IMPORTANT! Forma asociativa va completa si depune numai formularele standard preluate de la centrele judetene, sau descarcate de pe siteul APIA. 

 
Întocmit, reprezentantul asociatiei legal constituite (nume, prenume, data, semnatura si stampila)                                                                                                                               

 



 
 

  

 
*Devizul de cheltuieli 

Actiunea solicitata: Refacerea şeptelului apicol prin achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine 
Se va completa de catre forma asociativa Se va completa de catre 

APIA CJ/MB 

Nr. 
crt 

Nr. 
factura 

Data 
emiterii 
facturii 

Felul 
documentului 

de plata 
(nr/serie/data) 

Descrierea 
detaliata a 
cheltuielilor 

Cantitatea 
  

Unitate 
de 

masura 

Pret 
unitar 

Valoarea 
neta 

TVA 
[ % ] 

TVA din 
valoare 

Valoarea 
bruta 

Valoarea 
neta 

TVA din 
valoare 

Valoarea 
bruta 

fa
ct

u
ra

ta
 

d
is

tr
ib

u
it

a 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

            

            

            

                

            

Suma solicitata pentru procurarea de matci            
Suma solicitata pentru procurarea de roi la pachet            
Suma solicitata pentru procurarea de roi pe faguri            
Suma solicitata pentru procurarea de familii de albine            
Total suma solicitata la plata            

*se va completa de forma asociativa care depune cererea si se va atasa la aceasta; 
IMPORTANT! Forma asociativa va completa si depune numai formularele standard preluate de la centrele judetene, sau descarcate de pe siteul APIA. 

 

Întocmit, reprezentantul asociatiei legal constituite (nume, prenume, data, semnatura si stampila)   


