
(Anexa 10 la anexa L) 
 
 

CERERE 

pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru 
porcine / bovine adulte sau ovine, prevăzut la alin. (1) al art. 18 şi la alin. (1) şi (3) 

ale art. 20 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 : 
Nr. ………. din …………………………          ............................ 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 ................................................ codul din Registrul Naţional al 
Exploataţiilor .................................. 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 ....................................................., 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 porcine /bovine adulte/ ovine în 
numar de  …………… capete livrate şi clasificate la data de ………………..……….... la 
abatorul autorizat sanitar veterinar ………………………………….….… care clasifică  
animale în conformitate cu Sistemul de clasificare  EUROP din localitatea 
………………………………….., conform datelor înscrise în rapoartele de clasificare/ 
centralizatorul rapoartelor de clasificare. 
 

 
Menţionez următoarele: 
 



1. Exploataţia pe care o deţin/al cărei reprezentant legal sunt, este înregistrată ca 
exploataţie în RNE la ANSVSA cu codul: …………………………………………; 

2.  Sunt înregistrat în Volumul ................. la poziţia nr. ...................., din Registrul 
Agricol al localităţii în care se află situată 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) 
 

 

 
(Anexa 12 la anexa L) 

CENTRALIZATORUL 
rapoartelor de clasificare a carcaselor de porcine, 

pe clasele de calitate "E" şi "U"  
 
 

- Abator...............................................................................................................,  
Nr. autorizaţiei sanitară veterinară .........................................., din localitatea 
.............................., judeţul .............................. 
 
- Agenţia de clasificare  .................................................................  
Cod unic de înregistrare .........................................................  
din localitatea ........................................................, judeţul...............................................  
- Numele şi prenumele clasificatorului ............................................................................  
CNP: .................................................. 
 
- Numele şi prenumele clasificatorului independent .........................................................,  
CNP: ............................................ 
 
- Proprietar porcine ......................................................., din localitatea………...…………. 
...................................., judeţul, ................................................ 

Nr. 
crt. 

Data 
abatorizării 

Numărul 
raportului de 
clasificare  a 
carcaselor 
de porcine 

Numărul 

total de 
porci  

abatorizaţi   

Numărul 

total de 
carcase 
rezultate 

Numărul de 
carcase 

clasa "E" cu 
greutatea 
între 60 kg 
şi 100 kg 

Numărul de 
carcase 

clasa "U" 
cu 

greutatea 
între 60 kg 
şi 100 kg 

0 1 2 3 4 5 6 
       

       

       

 TOTAL      

 
 

CLASIFICATOR,                  ŞEF ABATOR, 
               (ştampilă) 
 


