
        (Anexa 13 la anexa L) 
 

CERERE 
pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului finaciar pentru materialul biologic de 

reproducţie,în funcţie de valoarea zootehnică a acestuia, respectiv pentru 
scrofiţele de reproducţie la prima fătare, prevăzut la alin. (1) al art. 22 din anexa L la 

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. ........../........... 
 

 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură          Verificat şi aprobat, 
Centrul judeţean .........................................                      pt. suma de .................... lei 
Nr. ........... din ..................................            la data de ............................ 

      Director executiv,, 
 
Persoană fizică  
Subsemnatul(a) ................................................................. (nume, prenume, 

iniţiala tatălui) domiciliat în localitatea (sat, comuna, oraş): 
………………………………………….. sectorul ...... judeţul …………..……................ 
strada ..................................................................... nr. ……. codul poştal ...................... 
nr. telefon: ……………………………; nr. fax: ……………..………….... adresa e-mail 
.................................................... codul din Registrul Naţional al Exploataţiilor 
........................................ posesor al BI/CI: Seria: …. Nr…............................... CNP: 
....................................................   cont bancar nr. ......................................................... 
deschis la Banca ................................................. Sucursala: ............................................ 
 

Persoană juridică  
...................................................................................................... (denumirea 

solicitantului) cu sediul în localitatea (sat, comuna, oraş) 
............................................................... str. ............................................................... nr. 
...., judeţul …….………....................., înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. 
..........................................., cod unic de înregistrare ............................................, codul 
din Registrul Naţional al Exploataţiilor............................................. reprezentat prin 
..................................................................., în calitate de reprezentant legal, posesor al 
BI/CI seria ..… nr. ................................... CNP ..................................................... cont 
bancar nr. ................................................................deschis la Banca 
.................................................................... Sucursala: ....................................................,  

 
solicit acordarea sprijinului financiar pentru scrofiţe de reproducţie la prima 

fătare, în număr de ......................... capete, în luna ..................................... din ferma 
(rasă pură/hibridare/comercial) ........................................................................................., 
din localitatea …………………………………………….…, conform datelor înscrise în 
lista anexată.  
 
Menţionez următoarele: 
1. Exploataţia pe care o deţin/al cărei reprezentant legal sunt, este înregistrată ca 
exploataţie în RNE la ANSV SA cu codul:.........................................................................;  



2. Sunt înregistrat în Volumul ......................... la poziţia nr. ............................................ 
din Registrul Agricol al localităţii în care se află șituată exploataţia;  
 
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz 
contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.  
 
 
 

Data ..........................      Semnătura,  
                                                                                                       (ştampila în cazul  
                                                                                                     persoanelor juridice) 
 


