
       (Anexa 15 la anexa L) 
 

CERERE  
 

pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru păsări - pui 
broiler/ouă consum, prevăzut la alin. (1) al art. 24 din anexa L la Ordinul ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. .........../............ 
 
 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  Verificat, 
Centrul judeţean ………………………………       Direcţia sanitară veterinară şi 
Nr. ………. din …………………………        pentru siguranța alimentelor a  
              judeţului ………..………………. 
Verificat şi aprobat,  
pentru suma de ............................ lei  
la data de : ...................................       
Director executiv, 
 

 

Persoană fizică  
 

Subsemnatul(a) .......................................................................... (nume, prenume, 
iniţiala tatălui) domiciliat(ă) în localitatea (sat, comuna, oraş): ……………………………  
................................................, sectorul ......, judeţul ………....................................., 
strada ............................................................................., nr. ……...., codul poştal 
................., nr. telefon: .......................................; nr. fax: .............................................. 
adresa e-mail ................................................ posesor/ posesoare  al/a 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 
..........................................................., 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 pui broiler în număr de 
………………. capete şi o greutate medie pe lot de ………………….… kg/cap (peste 
1,95 kg), aşa cum reiese din borderoul de achiziţie/ factura/nota de intrare-recepţie nr. 
…………..…, după caz, livrate la data de ....................................... la abatorul autorizat 
sanitar veterinar ……………………........................................................... din localitatea 
......................................................., conform datelor înscrise în tabelul  alăturat;  
  



- solicit acordarea sprijinului financiar pentru ouă consum în număr de ................. 
bucăţi, aşa cum reiese din borderoul de achiziţie /factura/ avizul de însoţire a ouălor de 
consum de la fermă la centrul de colectare/ documentul de înregistrare a producţiei 
zilnice de ouă nr. ........................................, după caz, livrate la 
..................................................., din localitatea ..................................................., judeţul 
.................................................. conform datelor înscrise în Raportul centralizat de 
sortare a ouălor de consum pentru perioada .........................................( perioadă care 
nu trebuie să depăşească 30 zile de la data înscrisă pe borderoul de achiziţie/ factura/ 
avizul de însoţire a ouălor de consum la centrele de colectare, sortare şi marcare ) 
 
Menţionez următoarele:  
 
1. Sunt înregistrat în Volumul ................... la poziţia nr. .................. din Registrul Agricol 
al localităţii în care se află situată exploataţia;  
2. Îndeplinesc condiţiile cuprinse în Programul-cadru minimal de biosecuritate în 
fermele avicole, fapt dovedit prin avizul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranța 
alimentelor judeţene.  
 

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) 

 

TABEL  
PENTRU PUII BROILER PENTRU CARE SE SOLICITĂ SPRIJIN FINANCIAR  

LA DATA DE ...................................................  
 

Nr. 
crt. 

Poziţia 
din 

Registrul 
agricol 

Data 
livrării 

Pui broiler  
din 

borderoul de 
achiziţie/ 
factura  
/nota  

de intrare-
recepţie 
(cap.) 

Greutatea 
totală a 
puilor 

broiler din 
borderoul 

de 
achiziţie/  
factura / 
nota de 
intrare-
recepţie 

(kg) 

Greutatea 
medie 

rezultată 
(col.4 / 
col.3) 
(kg) 

Pui  
broiler 

pentru care 
se solicită 
subvenţie 

(cap.) 

Valoarea 
unitară  

a 
subvenţiei 
(lei/cap.) 

Valoarea 
subvenţiei 
solicitate 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
3         
4         

         
Total         

 



 
(Anexa 15^1 la anexa L) 

 
 
Centrul de colectare, sortare, marcare ...............  
Localitatea ..........................................  
Judeţul ..............................................  
Nr. .............../........................  

 
RAPORT CENTRALIZAT DE SORTARE A OUĂLOR DE CONSUM 

perioada .................................................
1) 

   ___________  

   
1) Perioada să nu depăşească 30 de zile de la data înscrisă pe borderoul de achiziţie 

/ factura/avizul de însoţire a ouălor de consum la centrele de colectare, sortare şi 
marcare.  

Producător 

Codul 
producătorului 

de ouă de 
consum 

Total ouă 
recepționate 

(bucăți) 

Ouă clasa A (bucăți)  Ouă 
clasa 

B 
(bucă

ți) 

Total 
ouă  
A+B 

(bucăți) 
S M L XL 

total 
ouă 

clasa  
A 

d. c. 
M, L, 
XL 

           

           

…...           

Total :           
 

Şef centru, 
................................................ 

(Semnătura şi ştampila centrului) 
 

http://www.legestart.ro/AfisareAct.aspx?id_act=Mjk5ODQ5#nota1#nota1
http://www.legestart.ro/AfisareAct.aspx?id_act=Mjk5ODQ5#nota3#nota3

