
                (Anexa 16 la anexa L) 

 
CERERE 

de solicitare a sprijinului financiar şi/sau a primei pentru 
laptele de vacă prevăzut la alin. (1) al art 25 şi la alin. (1) al art 26 din anexa L  

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

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                Verificat şi aprobat 

Centrul judeţean ..............................                   pentru suma de ................…lei 
Nr. .............. Data: ..........................                      la data de ................................ 
                   Director executiv,    

 
 

 
A. Producător persoană fizică cu codul exploataţiei ............................................, înregistrat 

la RNE. 
Subsemnatul(a): (nume, prenume, iniţiala tatălui) ………………………………..………, 
domiciliat(ă) în: (judeţ, sat, comună, oraş) .................................................................., str. 
......................................................................, nr. ......, cod poştal .........................., nr. de telefon: 
............................................, nr. fax: ......................................................, adresa de e-mail 
......................................................................, posesor(e) al(a) BI/CI seria ....... nr. ....................., 
CNP ......................................................., cont bancar nr. 
.........................................................................................................., deschis la Banca 
.......................................................... Sucursala ....................................................  
 

B. Producător persoană juridică  
(denumirea operatorului economic solicitant) ................................................................ 
cu sediul în: (judeţ, sat, comună, oraş) ……………………………………………….. 
................................., strada ......................................................., nr. ......., cod poştal 
............................, nr. de telefon: ................................, nr. fax: ...................................., adresa de 
e-mail .............................................................., înregistrat la Registrul Comerţului cu cod unic de 
înregistrare: ......................................., cu codul exploataţiei .................................................... 
înregistrat la RNE, reprezentat de dl/dna ..................................................................................., în 
calitate de reprezentant legal, posesor(e) al(a) BI/CI seria .........., nr.........................., CNP 
..........................................................., cont bancar nr. .........................................................., 
deschis la Banca ................................................, Sucursala ………………………………………, 
 
solicit :  
sprijin financiar pentru cantitatea de: .............................................. kg lapte, care a îndeplinit 
condiţiile prevăzute la alin. (1) al art. 25 şi/sau  
prima pentru cantitatea de: ............................................................... kg lapte, care a îndeplinit 
condiţiile prevăzute la lit. a) de la alin. (1) al art. 26 şi/sau  
prima pentru cantitatea de: .................................................... kg lapte, care a îndeplinit 
condiţiile prevăzute la lit. b) de la alin. (1) al art. 26  



din prezentele norme metodologice, confirmate prin adeverinţele nr. .................... din 
.............................................; nr. ....................... din ...................................; nr. .......................... 
din ...................................., eliberate de ............................................, în calitate de cumpărător. 

 
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz 

contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.  
 
 

Data ..................................  
                                                                                            Semnătura şi ştampila,  
 

Notă: transformarea cantităţii de lapte din litri în kg se face prin înmulţirea cantităţii de lapte 
exprimată în litri cu 1,03.  
 
 
 
 
 
 
 



       (Anexa 17 la anexa L) 
ADEVERINŢA 

     Nr. ................. din data de: ...........................  
 
Cumpărătorul: .............................................................................................................,  
cu sediul în: (judeţ, sat, comună, oraş) ……………………………………………………. 
........................................, strada : ………….............…………………………………, nr.: 
.........., cod poştal: ....................................., Codul unic de înregistrare la Registrul 
Comerţului:..........................................................  
Aprobat prin decizia DACL nr: ................................... din: ............................................  
 
Reprezentat legal prin domnul(a): ………………………………………………………….. 
posesor(e) al(a) BI/CI, seria: ....., nr.: ..................., CNP : ………………………………. 
 
Confirmăm prin prezenta, că producătorul,  
cu codul exploataţiei .................................................... înregistrat la RNE,  
 
A. Persoană fizică  
domnul(a): …………………………………………………………………… (nume. prenume, 
iniţiala tatălui) posesor(e) al(a) BI/CI: seria ......., nr. ..........................., CNP 
.............................................................., domiciliat(ă) în (judeţ sat. comună, oraş) 
......................................................., strada, ............................................... nr. ...........,  
 
B. Persoană juridică  
.....................................................................................................  
cu sediul în: (judeţ, sat, comună, oraş) ………………………………………………….…, 
strada ..............................................................., nr. ........., cod poştal ....................., cod 
unic de înregistrare la Registrul Comerţului …………………………………………, 
reprezentat legal prin domnul(a): ………………………………………..…………………, 
posesor(e) al(a) BI/CI: seria ........, nr. ..................., CNP ………………………………., 
domiciliat(ă) în (judeţ, sat, comună, oraş) …………………………………………………, 
strada ..........................................................., nr. ........ cod poştal …………………….., 
a livrat până la data de: (ziua, luna, anul) ..................................................................,  
- cantitatea de ............................................... kg de lapte, din care:  
a) cantitatea de .................. kg îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a) de la alin. (1) al 
art. 26 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr 
……..../.............., conform buletinelor de analiză (nr. / data) ……………………………. 
.......................................................................................................................................,  
eliberate de (laboratorul, sediul) ...................................................................................,  
b) cantitatea de ...................................... kg, îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b) de 
la alin. (1) al art. 26 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale nr ........./.............. conform buletinelor de analiză (nr./data) 
.......................................................................................................................................,  
eliberate de (laboratorul, sediul) ................................................................................... 

 
Datele de mai sus corespund cu datele existente în evidenţa noastră primară, pentru 

care ne asumăm întreaga răspundere. 
 

Manager (Director), 
(semnătură și ștampilă) 

 


