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1. Scopul ghidului solicitantului 
 
 

• transpunerea   prevederilor   regulamentelor   şi   
directivelor UE  care  se  aplică  în  România,  în  
vederea  acordării  de ajutor   financiar   comunitar   
si   national   pentru   sectorul apicol. 

• garantarea  preciziei  şi  corectitudinii  informaŃiilor  
furnizate solicitanŃilor şi beneficiarilor ajutorului 
financiar. 

 
 
               1.1. Actualizarea ghidului 
 

 
APIA  va  actualiza  acest  ghid  ori  de  câte  ori  

regulile  şi regulamentele  UE,  respectiv  legislatia  
nationala  care  se  aplică acestei măsuri, se vor modifica. 

Acest   ghid   trebuie   urmarit   si   citit   atat   de   
apicultori crescatori de familii de albine, de 
reprezentantii formele asociative prin intermediul carora 
se depune cererea la APIA, cat si  de  reprezentantii  
unitatile  care  pot  vinde  produsele  decontate prin 
Programul National Apicol. 

     
  1.2. ObŃinerea   formularelor   de   cerere   de   plata   şi   a 
informaŃiilor privind accesarea ajutorului financiar 

 
InformaŃiile   privind   accesarea   fondurilor   

comunitare   si nationale  pentru  sectorul  apicol,  precum  
şi  formularele  necesare pentru   participarea   în   cadrul   
schemei   vor   fi   procurate   de   la centrele  judeŃene  ale  
APIA,  respectiv  al  Municipiului  Bucuresti  – serviciul 
ajutoare de stat – Măsuri de PiaŃă, sau vor fi disponibile 
pe pagina de web a APIA -www.apia.org.ro. 
Comunicarea   informaŃiilor   către   solicitanti/beneficiari,    
se realizează prin intermediul Serviciului   
Comunicare   si Promovare   programe,   după  avizarea 
acestora de către directorul  DMP  şi  aprobate  de catre 
Directorul General APIA . Solicitantii  ajutorului financiar, si 
anume,formele asociative  legal  constituite,  trebuie  sa  
detina  un  numar  unic de   indentificare   atribuit   de   
APIA   -   centrul   judetean   la momentul  depunerii  
cererii,  generat  de  Registrul  Fermierilor din  cadrul  
compartimentului  IACS.  In  acest  sens  urmeaza  sa  se 
prezinte  la  APIA  centrul judetean,  respectiv  Municipiul  
Bucuresti, pe raza careia isi are sediul inregistrat in actele 
de constituire, cu urmatoarele documente: 
• certificat  de  inscriere  in  Registrul  asociatiilor  si  

fundatiilor care  va  cuprinde:  denumirea  asociatiei,  
sediul  acesteia, durata    de   functionare, numarul   si    
data   inscrierii    in Registrul asociatiilor si fundatiilor 
• actul constitutiv; 
• statutul 
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• CUI 
• Certificat fiscal 

2. Obiectivul măsurii 
 

Obiectivul  măsurii  este  sprijinirea  financiara  a  
activităŃilor care favorizează obŃinerea în toate stupinele a 
produselor de cea mai înaltă calitate, precum şi profilaxia şi 
combaterea varoozei. 

Măsura  de  piaŃă  pentru  sprijinirea  apicultorilor  are  la  
baza principiile Organizării Comune de Piată (PAC). 
AcŃiunile pentru care se acordă ajutor financiar sunt:: 
‹  lupta contra varoozei; 
‹  refacerea   şeptelului   apicol   prin   cumpararea   de   mătci   
provenite din ferme  de elita si de  multiplicare,  roiuri  la  
pachet,  roiuri  pe  faguri  şi familii de albine. 

 

3. DefiniŃii 
Forme   asociative   –   asociaŃii   de   crescatori   de   albine 

,uniuni  apicole,  cooperative,  grupuri  de  producători, constituite 
conform legislaŃiei în vigoare. 

Varooză  – ectoparazitoză care afectează  întreaga 
populaŃie   de   albine   şi   se   manifestă   în   tot   cursul   anului, 
dezvoltandu-se în  celulele cu puiet de trântor şi albine 
lucrătoare. Agentul etiologic este acarianul Varroa Jacobsoni, cu 
un  ciclu  evolutiv  de  7-8  zile,  care  se  hrăneşte  cu  hemolimfă. 
Atunci când colonia are puiet durata de viaŃă a prazitului este de 
3-4  luni.  În  absenŃa  puietului  durata  de  viaŃă  poate  fi  mult  mai 
lungă. PrezenŃa parazitului în număr mare într-o singură colonie 
de albine, contribuie la reinfestarea întregii stupine şi la apariŃia 
simptomelor de parazitoză. 

Matca  de  albine  - singura  femelă  capabila de 
reproducere din cadrul coloniei de albine, purtătoare  a 
patrimoniului ereditar capabilă să asigure perpetuarea speciei. 

Familia de albine- o unitate integrală, complexă din punct 
de  vedere  biologic,  compusă  din  câteva  zeci  de  mii  de  albine 
lucrătoare, câteva sute sau mii de trântori şi o matcă, în interiorul 
căreia au loc comunicări alimentare şi hormonale între indivizi. 

Roi  pe  faguri-  unitate  biologică  nou  formată  prin  diferite 
metode de recoltare a fagurilor cu albină, puiet şi  hrană  din alte 
familii   de   albine,   căreia   i   se   dă   o  matcă  tânără,   în   scopul 
înmulŃirii dirijate a efectivului de albine. 

Roi  la  pachet-   unitate  biologică  nou  formată  care  se 
compune  numai  din  albine  lucrătoare,  o  matcă  şi  hrană  pentru 
câteva  zile  introdusă într-un  ambalaj  special  care  nu  conŃine 
faguri. 

Stupina - un efectiv de colonii de albine cu  număr variabil 
întreŃinut în stupi. 

Stupina   de   multiplicare   -   pepiniera   producătoare   de 
mătci   -   este   unitatea   apicolă   care   realizează   multiplicarea 
materialului  biologic  apicol  folosind  pentru  multiplicare  material 
biologic  provenit  din  stupinele  de  elită  si  furnizează  material 
biologic selecŃionat. 
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4. Cadrul legislativ 
 4.1 LegislaŃia comunitară 

• Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 
22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a 
pieŃelor  agricole  și  privind  dispoziŃ ii  specifice  referitoare  la 
anumite  produse  agricole  (Regulamentul  unic  OCP),  cu 
modificarile ulterioare; 

• Regulamentul (CE) nr. 917 din 29 aprilie 2004 de stabilire 
a normelor  de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
797/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Decizia Comisiei din 17.08.2007 privind aprobarea 
programului de îmbunătăŃire a producŃiei şi a comercializării 
produselor   apicole   prezentate   de   România   în   temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 797 al Consiliului ; 

• R (CE) nr. 811/2007 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului  (CE)  nr.  917/2004  de  stabilire  a  normelor de  
punere  in  aplicare  a  Regulamentului  (CE)  nr.  797/2004 
al Consiliului referitor la actiunile care au ca scop 
imbunatatirea  conditiilor  de  producere  si  de  comercializare 
a produselor apicole; 

 
          4.2. LegislaŃia natională 

• Hotărâre  de  Guvern  nr  556  din  28.05.2008  privind aprobarea  
Programului  National  Apicol  pentru  perioada2008-2010, precum 
si a normelor de aplicare a acestuia; 

• Hotarare nr. 402 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea si 
completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 
 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 
2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia; 

• OMADR  nr.  413  din  20  iunie  2008  privind  aprobarea 
Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare; 

• Ordonanta   de   Urgenta   a   Guvernului   nr.   34   din   17 aprilie  
2000  privind  produsele  agroalimentare  ecologice, cu   modificarile   
si   completarile   ulterioare,   publicata   in Monitorul  Oficial  al  
Romaniei,  Partea  I,  nr.  172  din  21 aprilie 2000; 

• Ordonanta Guvernului  nr.26/2000cuprivirelaasociatii si fundatii 
aprobata cu modificari si completari prin Legea 246 
din 18 iulie 2005 

• Ordin ANSVSA nr. 62 din 07/03/2007 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi autorizare 
sanitar-veterinară a unităŃilor şi a mijloacelor de transport din 
domeniul sănătăŃii şi al bunăstării animalelor, cu modificarile 
ulterioare; 

5. Beneficiarii ajutorului financiar 
        Beneficiarii  ajutorului  financiar  sunt  apicultorii,  persoane fizice 

persoane  fizice autorizate  sau juridice  organizati



  

              în  asociaŃii  de  crescători  de  albine,  uniuni  apicole,  
cooperative sau   grupuri   de   producători,   constituite   
conform   legislaŃiei   în vigoare. 

IMPORTANT! 
Apicultorii nu pot solicita ajutorul financiar in nume 

propriu pentru   cele   doua   actiuni   aprobate   prin   HG   
nr.   556/2008. Acestia  trebuie sa  depuna  cererea  de  
sprijin  anual  la  sediul formei  asociative din care fac 
parte. 

 
 

6. Solicitantii ajutorului financiar 
  Sunt formele asociative, si anume– asociaŃii de 
crescatori   de   albine,   uniuni   apicole,   cooperative,   
grupuri   de producători constituite conform legislaŃiei în 
vigoare, Conform  art. 47   si   48   din   Ordonanta   
Guvernului   26/2000   cu  privire   la asociatii   si   fundatii,   
modificata   prin   Legea   246/2005  pentru aprobarea  OG  
26/2000,  asociatiile,  fundatiile  si  federatiile  pot infiinta 
societati comerciale, si astfel pot desfasura orice activitati  
economice  directe  daca  acestea  au  caracter  accesoriu 
si sunt in stransa legatura cu scopul principal. 

 
Pot  depune  cerere  de  plata  in  numele  membrilor  sai  
pentru cele doua actiuni prevazute in  HG. nr. 
556/2008,  urmatoarele forme asociative  organizate 
conform legislatiei in vigoare,  si anume: 

• asociatiile de crescatori de albine in nume propriu; 
• uniunile apicole in nume propriu; 
• cooperativele apicole in nume propriu; 
• grupurile de producatori in nume propriu. 

Asociatiile crescatorilor de albine care au 
infiintate societati   comerciale,   pot   solicita   prin   
acestea ajutorul  financiar in  numele membrilor 
asociati, iar potrivit  atr.5 alin.10   din   OUG   
146/2002   transferurile   si subventiile alocate   de   
la   bugetul   de   stat   se   vireaza in   conturi 
deschise in numele acestora, la    unitatile 
trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal. 

 
Celelalte  forme  asociative,  organizatii  non-profit  de  tip 
ONG, pot avea conturi deschise la bancile comerciale. 

 
 

           7. CondiŃii de eligibilitate ale beneficiarilor 
 
               7.1. Lupta contra varoozei 

  Scopul activităŃii este finantarea cumpararii medicamentelor      
pentru combatere varoozei,  în  vederea îmbunătăŃirii  sănătăŃii  
septelului  de  albine,  şi  implicit  a  producŃiei de miere de albine. 

Pentru  a  avea  rezultate  eficiente  in  acest  domeniu,  toate 
familiile  de  albine  trebuie  sa  fie  tratate  in  perioada  optima  cu 



  

medicamentele autorizate. 

             Ajutorul permite micşorarea costurilor tratamentelor pentru 
combaterea varoozei. 
Ajutorul   se   acorda   şi   pentru   apicultorii   autorizati   ca 
producatori  ecologici,  sau  care  sunt  in  perioada  de  conversie 
care folosesc numai metode ecologice în combaterea varoozei. 

 
 

7.1.1. Metode clasice de combatere a varoozei 

Pentru a beneficia de sprijinul financiar apicultorii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii: 

• să  fie  membru  al  unei  forme  asociative  legal  constituite, de 
profil; 

• familiile  de  albine  să  fie  înregistrate  la  DirecŃia  sanitară 
veterinară    şi pentru    siguranŃa alimentelor judeŃeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, şi în registrul 
agricol; 

• să  aibă  pregătire  în  domeniul  apiculturii,  confirmată  prin 
atestat  sau  certificat  sau  diplomă,  conform  legislaŃiei  în 
vigoare; 

• să deŃină şi să completeze carnetul de stupina, document 
elaborat   de  forma   asociativă   şi   aprobat   de   Autoritatea 
NaŃională Sanitară Veterinară şi pentru SiguranŃa 
Alimentelor,   conform   legislaŃiei   în   vigoare,   din   care   să 
rezulte   că   familiile   de   albine   sunt   supuse   controalelor 
veterinare oficiale; 

• medicamentele  achiziŃionate  prin  forma  asociativa  să  fie 
înscris 
În  lista medicamentelor de uz    veterinar, omologate de 
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi 
Medicamentelor de Uz Veterinar; 

• tratamentele   să   se   desfăşoare   în   baza   unui   calendar 
întocmit  anual,  conform  tehnologiei  apicole  şi  urmărit  de 
reprezentanŃii formei asociative legal constituite. 

    7.1.2. Metode ecologice de combatere a varoozei 

Conditii de eligibilitate: 
 Apicultorii  crescători  de  familii  de  albine  ecologice,  conform 
Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  34  din  17  aprilie  2000 
privind produsele  agroalimentare ecologice, care folosesc 
metode  ecologice de combaterea   varoozei, solicită de 
asemenea    anual ajutorul financiar prin    intermediul  formei 
asociative   din   care   fac   parte,   şi   depun   la   sediul   acesteia 
documentele   prevăzute la   pct.    7.1.1.    la   care se  adaugă 
următoarele: 

• să deŃină calitatea de producător în agricultura 
ecologică  -  fişa  de  înregistrare  aprobată  de  DirecŃia 
pentru   agricultură   şi   dezvoltare   rurală   judeŃeană   şi 
avizată de Ministerul Agriculturii Pădurilor  şi Dezvoltării 
Rurale 



  

                            •      să  aibă  un  contract  cu  un  organism  de  inspecŃie  
şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

 
• să   fie   înregistrat   la   DirecŃia   pentru   agricultură   şi 

dezvoltare rurală judeŃeană  privind producŃia ecologică 
sau este în perioada de conversie;  

 

 
 7.2. Refacerea şeptelului apicol prin achiziŃia de mătci, roi la         

pachet, roi pe faguri  şi familii de albine 
Apicultorii  pot  sa  achiziŃioneze  prin  intermediul  formelor 
asociative mătci provenite din fermele de multiplicare sau  de  
elita,  acreditate  conform  OMAPDR  nr.  413  din  20  iunie 2008,  
iar  de  la  unitati  autorizate/inregistrate  sanitar  veterinar, roi 
lapachet,    roi pe faguri  şi familii de albine pentru 
refacerea   septelului   apicol   cu   material   biologic   selecŃionat 
garantat. 

 
Conditii de eligibilitate: 

• apicultorul   să   fie   membru   al   unei   forme  asociative 
legal constituite, de profil; 

• familiile de albine să fie înregistrate la DirecŃia sanitară 
veterinară şi  pentru  siguranŃa  alimentelor  judeŃeană  şi 
în registrul agricol; 

• să  deŃină  minimum  50  de  familii  de  albine  în  cazul 
achiziŃionării mătcilor; 

• să   aibă   pregătire  în  domeniul   apiculturii,   confirmată 
prin    atestat sau certificat sau diplomă, conform 
legislaŃiei în vigoare; 

• să deŃină şi să completeze carnetul stupinei, document 
elaborat  de  forma  asociativă  şi  avizat  de  Autoritatea 
NaŃională   Sanitară   Veterinară   şi   pentru   SiguranŃa 
Alimentelor, conform legislaŃiei în vigoare; 

• apicultorul  se   angajază,   în  scris,   să  nu   înstrăineze 
mătcile, familiile de albine, roi la pachet şi roi pe faguri 
achiziŃionate,  timp  de  1  an  de  la  data  plăŃii  ajutorului 
de către AgenŃia de PlăŃi şi    IntervenŃie pentru 
Agricultură; 

• achiziŃionarea  de  roi  la  pachet,  roi  pe  faguri  şi  familii 
de  albine  se  face  prin  formele  asociative   numai  de  la 
unităŃile autorizate/inregistrate sanitar-veterinar, conform 
legislaŃiei în vigoare; 

• mătcile    provenite    din    ferme    de  elita  si de 
multiplicare sunt achiziŃionate   de   la   unităŃi   acreditate 
de  către  AgenŃia NaŃională pentru  Ameliorare şi 
ReproducŃie   în Zootehnie,  conform OMAPDR nr. 
413/2008   privind aprobarea   criteriilor de acreditare a 
stupinei de multiplicare 

 
 



  

            8. Cheltuielile eligibile   care se deconteaza formelor 
asociative  pentru cele doua actiuni sunt: 

 

 
                 8.1. Lupta contra varoozei 
 
 
 

PreŃul/costul  fără  TVA  al  medicamentelor  si  produselor 
biologice   de  combatere  a  varoozei,  necesare 
tratamentului  pentru  întreg  efectivul  de  familii  de  albine 
deŃinut de beneficiar. 

 
 
 
               8.2. Refacerea şeptelului apicol prin achiziŃia de mătci, roi la 

pachet, roi  pe faguri şi familii de albine 
 

PreŃul/costul  fără  TVA  de  achizitie  de  mătci,  roi  la  pachet, 
roi  pe faguri şi familii de albine. 

 
 
 

          9. Solicitarea ajutorului financiar de catre apicultori 
            
            9.1  Etapele  pe  care  apicultorii  trebuie  sa  le  urmeze  in cazul    

solicitarii    ajutorului financiar: 
a)    sa   inregistreze  la    consiliul    local    pe   raza    careia   isi 
desfasoara   permanent   activitatea  exploatatia/unitatea ,   familiile 
de   albine   in   registrul   agricol   si   sa   solicite   eliberarea   unei 
adeverinte; 
b)   sa   inregistreze familiile   de   albine   la   Directia   sanitar 
veterinara  si  sa  solicite  eliberarea  unui  document  din  care  sa 
reiasa ca este inregistrat sanitar veterinare; 
c)   crescatorii   de   familii   de   albine   ecologice,   trebuie   sa   
se inregistreze  ca  producator  in  agricultura  ecologica  la  
Ministerul Agriculturii  Pădurilor  si Dezvoltarii  Rurale  la  
Directia pentru agricultura    si    dezvoltare   rurala 
judeteana, respectiv a Municipiului    Bucuresti,  
in vederea  obtinerii documentelor justificative necesare
 obtinerii ajutorului financiar  pentru combaterea varoozei 
prin metode ecologice; 
d )  sa  intre  in  posesia  listei  medicamentelor  biologice  de  
uz veterinar omologate de Institutul pentru Controlul  

Produselor Biologice    şi    Medicamentelor    de    Uz    Veterinar    si 
sa   solicite medicamentele  prin  forma  asociativa  care   sunt  
înscrisi; 
e)   sa   intocmeasca   sau   sa   solicite   de   la   forma   asociativa 
calendarul  tratamentelor  care  va  fi  urmărit  de  reprezentanŃii 
formei asociative; 
f)   forma   asociativa   sa   puna   la   dispozitia   membrilor   sai  lista 
unitatilor  autorizate/inregistrate  sanitar-veterinar,  de  la  care 
se potate cumpara roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine; 

g)  forma  asociativa  sa  puna  la  dispozitia  apicultorilor  interesati 



  

sa achizitioneze matci, lista unitatilor acreditate de către AgenŃia 
NaŃională pentru    Ameliorare şi    ReproducŃie în    Zootehnie, 
conform  OMAPDR  nr.  413/2008  privind  criteriilor  de  acreditare  
a stupinei de multiplicare. 
h)  sa  solicite  de  la  forma  asociativa  carnetul  de  stupina,  avizat 
de  Autoritatea  Nationala  Sanitar-Veterinara  si  pentru  Siguranta 
Alimentelor,   document   care   trebuie   detinut   si   completat   de 
fiecare apicultor. 

 
               
            9.2 Documentele ce se depun anual de apicultori la forma asociativă  
            din care fac parte  pentru a   beneficia de sprijin financiar  
 

a) cerere pe baza căreia solicită ajutorul financiar cuvenit şi în 
care  se  menŃionează  acordul  acestora  de  derulare  a  ajutorului 
prin intermediul formei asociative; 

b)  declaraŃie  pe  propria  răspundere  din  care  să  reiasă  că 
aceştia  nu  au  mai  solicitat  ajutor  financiar  prin  intermediul  altei 
forme    asociative    iar    pentru    refacerea    septelului    apicol    se 
angajeaza  in  scris  sa  nu  instraineze  matcile,  familiile  de  albine, 
roiurile  la  pachet  si  roiurile  pe  faguri  achizitionate  timp  de  un  an 
de la data achizitionarii; 

c)   copie   de   pe   actul   de   identificare   -   B.I./C.I.,   în   cazul 
persoanelor fizice; 

d)   copie   de   pe   certificatul   unic   de   înregistrare,   în   cazul 
persoanelor juridice; 

e)   copie   de   pe   adeverinŃa   care   să   ateste   proprietatea   şi 
numărul familiilor  de  albine  înscrise în Registrul agricol,  eliberată 
de consiliul local; 

f)   copie   de   pe   atestat   sau   certificat   ori   diplomă   care   să 
confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol; 

g)     copie  de  pe documentul de înregistrare sanitară  veterinară,  
eliberat de direcŃia sanitar-veterinară  şi pentru siguranŃa 
alimentelor judeŃeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza 
căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataŃia/unitatea; 

 
Apicultorii  crescători  de  familii  de  albine  ecologice,   pe 

langa documentele enumerate mai sus mai depun urmatoarele: 
 

a)   copie   de   pe   fişa   de   înregistrare   a   producătorului   în 
agricultura    ecologică,    aprobată    de    Ministerul    Agriculturii 
Pădurilor   şi Dezvoltării Rurale; 

b)  copie  de  pe  contractul  producătorului  ecologic  încheiat  cu 
un  organism   de  inspecŃie  şi  certificare,  aprobat  de  Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

c)  copie  de  pe  certificatul  de  confirmare/conformitate  elaborat 
de   organismul   de   inspecŃie   şi   certificare,   pentru   familiile   în 
conversie sau certificate; 

d) copie de pe certificatul de atestare ecologică a familiilor de 
albine    sau certificatul MASTER însoŃit    de anexă, pentru  
solicitanŃii  care  fac  parte  dintr-o  schemă  de  certificare  "în  grup", 
după   caz,   eliberat   de   organismul   de   inspecŃie   şi   certificare 
acreditat  de  Ministerul  Agriculturii Pădurilor şi  Dezvoltării  Rurale  



  

cu  care producătorul a încheiat contract. 
 
              9.3  Etapele de urmat in cazul solicitarii ajutorului financiar de 

catre formele  asociative 
Formele  asociative  depun  cererea  de  plată  a  ajutorului 
financiar   comunitar   si   national   pe   baza   cererilor   si   a 
documentelor  depuse  de  membrii  sai,  la  centru  judetean  al 
APIA  la  biroul  registratura,  respectiv  al  Municipiului  Bucuresti 
pe   raza   caruia isi are   sediul inregistrat   in actele    de 
constituire, conform  modelului  prevăzut  în  anexa  nr.  1  - 
formular  care  poate  fi  procurat  de  la  centrele  judeŃene  APIA 
sau de pe pagina de web a APIA. 
Documentele  care  trebuie  sa  insoteasca  cererea  de  plata 
sunt: 
a)   centralizatoarele  membrilor  asociaŃiei  care  solicită  ajutor 

financiar  pentru  fiecare  acŃiune  în  parte  –  anexa  nr.  2  si 
anexa nr. 3; 

b)  copie  de  pe  actele  de  constituire  ale  formei  asociative 
legal constituite; 

c)   documentul   de   identitate   bancară   al   formei   asociative 
legal constituite sau dovada de deschidere „cont 
subventii” la Trezorerie; 

d)  copie  de  pe  factura  fiscală  de  achiziŃie  a  produselor  de 
combatere a varoozei; 

e)   copie de pe factura fiscală de achiziŃie a mătcilor, roiurilor 
la pachet, roiurilor pe faguri şi familiilor de albine; 

f)   copie  de  pe  documentele  fiscale  de  efectuare  a  plăŃii  a 
produselor de combatere a varoozei; 

g)  copie   de   pe   documentele   fiscale   de   efectuare   a   plăŃii 
mătcilor,  roiurilor  la  pachet,  roiurilor  pe  faguri  şi  familiilor 
de albine; 

h)   copie  de  pe  acreditarea  stupinelor  de  multiplicare  (anexa 
nr. 8 conform OMADR nr. 413/2008) in cazul procurarii de 
matci selectionate; 

i) copie  de  pe  certificatul  de  origine  care  atestă  provenienŃa 
mătcilor  din  ferme  de  elită  acreditate  de  către  AgenŃia 
NaŃională  pentru  Ameliorare  şi  ReproducŃie  în  Zootehnie 
şi autorizate sanitar-veterinar; 

j)   copie  de  pe  declaraŃia  de  conformitate  (anexa  nr.  7  din 
ordinul  nr.  413  din  20 iunie  2008  al Ministrului Agriculturii 
si   Dezvoltarii   Rurale,   privind   aprobarea   Criteriilor   de 
acreditare a stupinei de multiplicare.) care atestă 
provenienŃa  mătcilor  din  ferme  de  multiplicare  acreditate 
de către AgenŃia NaŃională pentru Ameliorare şi 
ReproducŃie în Zootehnie şi autorizate sanitar-veterinar; 

 
  
                 9.4 Depunerea cererii de plata 
 

Pentru actiunile realizate in anul 2009 prevazute in 
Programul National Apicol, termenul limita de depunere a cererii 
de plata si a documentelor care o insotesc este 15august 2008. 



  

 
                 9.5 Completarea cererii de plata 
 

Cererea    de   plată   trebuie    să   conŃină   elementele   
de identificare ale solicitantului, datele specifice, devizul de 
cheltuieli  cu  medicamentele,  matcile,  familiile  de  albine,  roi  
pe faguri   si   roi   la   pachet   procurate,   si   centralizatorul   
membrilor asociatiei  care  solicita  ajutor  financiar.  Rubricile  din  
cerere  care trebuie completate sunt: 

• Numarul apicultorilor – la completare  se va lua  in 
calcul numarul   apicultorilor   membrii   ai   formei   
asociative   legal constituita 

• Numarul  stupinelor  –  la  completare  se  va  lua  in  calcul 
numarul stupinelor pentru care se solicita ajutor financiar. 

• Numarul familiilor    de albine detinute de membrii 
asociatiei 

• Angajamentul care trebuie semnat de catre 
reprezentatntul legal al formei asociative legal constituite 

Lista  detaliata  a  cheltuielilor  din  cerere se  va  completa 
astfel: 

– in colona 2 – numarul facturii  
– in coloana 3 – data emiterii facturii  

– in coloana 4 – furnizorul  

– in coloana  5  -  descrierea  detaliata  a 
cheltuielilor 

-
se va descrie produsele achizitionate 
(medicamente,  matci,  roi  pe  faguri,  roi  la  pachet, 
familii de albine). 

– in coloana 6 – cantitatea 
– in coloana 7 – unitatea de masura 
– in coloana 8 – pret unitar 
– in coloana 9 – valoarea neta 
– in coloana 10 – TVA % 
– in coloana 11 – TVA din valoare 
– in coloana 12 – valoarea bruta 

 
                   
             9.6 Cereri incomplete 

În cazul cererilor  incomplete,  solicitanŃii   vor fi 
notificaŃi de Serviciul  ajutoare  de  stat  –  masuri  de  piata  
din  cadrul  centrelor judetene,respectiv al Municipiului 
Bucuresti în vederea soluŃionării elementelor lipsă sau 
incorecte din cererea de plată. 

 

            10. Stabilirea nivelului ajutorului financiar 
 

 
AgenŃia   pe   baza   cererii   de   plată   şi   a   

documentelor anexate    acesteia,   in   urma   verificarii   
decontează   în   contul solicitantului valoarea ajutorului financiar. 

Pentru  actiunile  realizate  in  2009 prevazute  in  HG.  nr. 
556/2008 se pot deconta cheltuielile cu achizitia de 
medicamente,   matci,   familii   de   albine,   roi   pe   faguri   si   roi   



  

la pachet,   conform   facturilor   si   documentelor   de   plata   
emise, numai  pe  numele  formei  asociative,  si  atasate  la  
cererea  de plata. 

Nivelul   ajutorului   financiar   se   stabileste   in   functie   de 
solicitari dupa cum urmeaza: 

• in  cazul  în  care  suma/sumele  solicitate  de  beneficiari  
prin intermediul  formei  asociative  legal  constituită  şi  
aprobată de  AgenŃia  de  PlăŃi  şi  IntervenŃie  pentru  
Agricultură,  se încadrează    în   limita sumei aprobate   
prin Decizia Comisiei   Europene   din   data   de   
17.08.2007, nivelul ajutorului  financiar    se    stabileşte    
la   valoarea    de achiziŃie,   fără TVA,   a   
medicamentelor   în   vederea combaterii   varoozei,   
mătcilor,   roiurilor   la   pachet, roiurilor   pe   faguri   şi   
familiilor   de   albine,   conform facturii; 

• in  cazul  in  care  suma/sumele  solicitate  de  beneficiari  prin 
intermediul   formei   asociative   depaseste   suma/sumele 
aprobate  prin  decizia  CE,  nivelul  ajutorului  financiar 
se  stabileste  la  valoarea  cea  mai  mica  de  achizitie, 
fara  TVA,   a  medicamentelor  in  vederea   combaterii 
varoozei,  a  procurarii  matcilor,  a  roiurilor  la  pachet,  a 
roiurilor  pe  faguri  si  a  familiilor  de  albine,  conform 
facturii; 

• in  situatia  in  care  si  dupa  stabilirea  nivelului  ajutorului  la 
valoarea    cea   mai mica   de achizitie   se   depaseste 
suma/sumele  aprobate  de  CE,  valoarea  ajutorului  pe 
fiecare  actiune  si  forma  asociativa  se  stabileste  ca 
procent  din  valoarea  cea  mai  mica  de  achizitie,  fara 
TVA,    a    medicamentelor in     vederea    combaterii 
varoozei,  a  procurarii  matcilor,  a  roiurilor  la  pachet,  a 
roiurilor  pe  faguri  si  a  familiilor  de  albine,  conform 
facturii  pentru  toti  beneficiarii,  pana  la  limita  sumei 
aprobate 

          

            11. Plata ajutorului financiar 
 

 
AgenŃia  de  PlăŃi  şi  IntervenŃie  pentru  Agricultură,  

dupa stabilirea   nivelului   ajutorului   pentru   cele   doua   actiuni   
si   pe fiecare  forma  asociativa,  virează  sumele  cuvenite  în  
conturile solicitanŃilor ajutorului financiar, conform legislaŃiei în 
vigoare. 

 
 
 

           12. Pastrarea documentelor 
Forma asociativă legal constituită are obligaŃia de a păstra 

la  sediul  acesteia  documentele  solicitate  la  pct.  9.2  la  care  se 
adauga: 



  

•  proces verbal din care să reiasă că membrii formei 
asociative au primit de la aceasta medicamentele în 
vederea combaterii varoozei, mătcile,  roiurile la pachet , 
roiurile pe faguri şi familiile de albine solicitate; 

•  calendarul   tratamentelor   întocmit   şi   urmărit   de 
reprezentanŃii formei asociative; 

• registrul membrilor care au solicitat ajutor financiar; 
• copie  de  pe  acreditarea  stupinelor de elita sau  de  

multiplicare (anexa   nr.   8   conform   OMADR   nr.  
413/2008)   in cazul procurarii de matci selectionate; 

•  certificatul de origine care atestă provenienŃa 
mătcilor   din   ferme   de   elită  acreditate   de   către 
AgenŃia NaŃională pentru Ameliorare şi ReproducŃie în 
Zootehnie şi autorizate sanitar-veterinar; 

•  declaraŃia  de  conformitate  (anexa  nr.  7  din  ordinul nr. 
413 din 20 iunie 2008 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor  
si Dezvoltarii  Rurale,  privind  aprobarea  Criteriilor  de 
acreditare  a  stupinei  de  multiplicare.)  care  atestă 
provenienŃa   mătcilor   din ferme de  
multiplicare acreditate de către AgenŃia NaŃională  

pentru Ameliorare şi ReproducŃie în Zootehnie şi 
autorizate sanitar-veterinar; 

Toate   documentele   detinute,   vor   fi   arhivate   conform 
legislatiei in vigoare. 

 

           13. Controlul 
Formele  asociative  precum  si  apicultorii  se  vor  supune  la 

orice   control   efectuat   de   reprezentantii   APIA,   reprezentantii 
MAPDR, ai organismului de certificare, precum si de 
reprezentantii Comisiei Europene.  
       Controalele  sunt  destinate  să  verifice  respectarea  
condiŃiilor  de acordare a ajutoarelor financiare, instituite în 
temeiul programului apicol  aprobat  de  Comisie.  Controalele  
sunt  efectuate  la  nivel administrativ şi la faŃa locului. 
Controalele vor avea loc: 

 
•  obligatoriu – înainte de efectuarea platii . 

 
In vederea efectuarii controlului forma asociativă legal constituită 

are  obligaŃia  de  a  prezenta  documentele  enumerate  la  punctul12. 
 

             14. ContestaŃii 
Atat  beneficiarii,  cat  si  solicitanti  ajutorului  financiar  pot 

contesta  orice notificare  emisa  de  APIA in  termen  de  30 de  zile 

daca  considera  ca  prin  aceasta  au  fost  vatamati  intr-un  drept  al 
lor.   ContestaŃia   va   fi   depusă   şi   înregistrată   la   APIA-   Aparat 
central   la   Serviciul RelaŃii   cu   Publicul/Centrul   Judetean,   in 
functie de autoritatea publica emitenta.. 

ContestaŃia formulată  se  soluŃionează  în  termen  de  30  de 
zile  de  la  depunere  conform  Legii  nr.  554/2004  a  contenciosului 



  

administrativ,  în  urma  analizării  şi  verificării  fiecarei  situaŃii  de 
fapt, în parte. 

 
 

       15. ResponsabilităŃile AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie 
pentru Agricultură 

AgenŃia   de   PlăŃi   şi   IntervenŃie   pentru   Agricultură   este 
responsabila cu: 

• elaborarea  formularisticii  de  solicitare,  înregistrare, 
centralizare; 

• procedurile de desfăşurare a activităŃilor şi 
procedura de control conform riscurilor evaluate; 

• informarea   solicitanŃilor   cu   privire   la   schimbarea 
regulilor  şi  regulamentelor  schemei  prin  publicarea 
acestor schimbări pe pagina de web a APIA ; 

• actualizarea criteriilor  de eligibilitate pentru 
solicitanŃi, termenele limită  pentru depunerea 
cererilor  de  plată  a  ajutorului  financiar  comunitar  si 
national; 

• inspecŃia la faŃa locului la solicitanŃi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
OBSERVAłII: 
1. CompletaŃi numai cu MAJUSCULE  
2. Nu ştergeŃi şi nu folosiŃi pastă corectoare 
3.  Acest formular poate fi trimis prin poştă cu confirmare de primire sau se depune personal la sediile 

centrelor  judeŃene ale AgenŃiei   de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură-Serviciul ajutoare de stat, 
măsuri de piaŃă. 

 
 

Cadru rezervat AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură 
Data primirii cererii:        _____/_____/______ 

Data limită de depunere a cererii  15.08.2009 
 

Numărul unic de înregistrare la APIA   

Număr de înregistrare al cererii  
 
 

 

          

 R O                  

Avizat, (dupa primirea raportului de inspectie)                       Aprobat/Respins  (dupa primirea raportului de inspectie)                             
Şef serviciu ajutoare de stat, măsuri de piaŃă,                     DIRECTOR EXECUTIV CENTRU JUDETEAN/MB, 
Nume şi Semnătura,                                                                  Nume, semnătură si stampila 
Data,                                                                                                        Data,                    
                                                                                                                                                                                               

                                                                                   
 
  

 
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 corespondenŃa (completaŃi numai dacă ea diferă faŃă de cea din pct.. 4-7) 

                                        

                                        

Numele bancii                               

Nr. contului                                

 
 
 

Anexa nr. 1 
Cerere de plata   

APIA Ajutor financiar comunitar si national acordat în sectorul apicol 

 
AJP0 – SA – f002 



  

 
 

 
 
 
 

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) 
                                        



  

 
 
 
PARTEA 2 – ANGAJAMENT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 plăŃii au intervenit modificări ale informaŃiilor 
declarate în cerere(schimbare de nume,sediu etc.) în termen de 5 zile lucrătoare, voi comunica, în scris, 
aceste schimbări la APIA. 
 
• nerespectarea condiŃiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului financiar, precum şi înscrierea cu 

intenŃie în formular a informaŃiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag după sine sancŃiuni 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 declaraŃia 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 declaraŃii, confirm pe proprie 

răspundere exactitatea datelor prezentate. 
 
 
 
 

Intocmit, _____________________________________(nume si prenume) 

FuncŃia     ____________________________(in cadrul formei asociative) 

Data         _____/_____/________   

                                                                   Semnatura, 

Ştampila  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  AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură. 
 
Cererea de plata va avea atasate in mod obligatoriu urmatoarele documente, care vor fi 
prezentate si in original: 

• centralizatorul membrilor asociaŃiei care solicită ajutor financiar pentru fiecare acŃiune 
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 achiziŃie 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 plăŃii medicamentelor achizitionate; 

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

• copie de pe certificatul de origine care atestă provenienŃa mătcilor din ferme de elită 
acreditate de către AgenŃia NaŃională pentru Ameliorare şi ReproducŃie în Zootehnie şi 
autorizate sanitar-veterinar, si de pe acreditarea acestora;  

• copie de pe declaraŃia de conformitate(anexa nr. 7 la OMADR nr. 413/2008) care atestă 
provenienŃa mătcilor din ferme de multiplicare acreditate de către AgenŃia NaŃională 
pentru Ameliorare şi ReproducŃie 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 autorizatia/înregistrarea 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 varrozei (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.  
 

 

Luat cunostinata, _____________________________(nume si prenume) 

FuncŃia     ____________________________(in cadrul formei asociative) 

Data         _____/_____/________   

                                                                   Semnatura, 

Ştampila  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 

Cantitate  

Nr. 
crt 

Nr. 
factura 

Data 
emiterii 
facturii 

Felul 
documentului 

de plata 
(nr/serie/data) 

Descrierea 
detaliata a 
cheltuielilor 

fa
ct

u
ra

ta
 

di
st

ri
b

ui
ta

 

Unitate 
de 

masura 

Pret 
unitar 

Valoarea 
neta 

TVA 
[ % 
] 

TVA din 
valoare 

Valoarea 
bruta 

Valoarea 
neta 

TVA din 
valoare 

Valoarea 
bruta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            
            
            

    

            
            
            
            
            

            
            

    

            
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 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 achiziŃia 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 

Cantitatea 
  

Nr. 
crt 

Nr. 
factura 

Data 
emiterii 
facturii 

Felul 
documentului 

de plata 
(nr/serie/data) 

Descrierea 
detaliata a 
cheltuielilor 

fa
ct

u
ra

ta
 

di
st

ri
b

ui
ta

 Unitate 
de 

masura 

Pret 
unitar 

Valoarea 
neta 

TVA 
[ % 
] 

TVA 
din 

valoare 

Valoarea 
bruta 

Valoarea 
neta 

TVA din 
valoare 

Valoarea 
bruta 

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 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)     

 

 
 
 



  

Anexa nr. 2 
Cod: AJP0 – SA - 003 

*Centralizatorul membrilor formei asociative legal constituite care solicita ajutor financiar  
Denumirea   formei asociative legal constituite........................................................................................... 

Numar unic de inregistrare la APIA     RO..................................................................................................... 

Adresa completă a  formei asociative legal constituite............................................................................... 

                             

 

 * va fi completat de forma asociativa si atasa la cerere 
IMPORTANT! Forma asociativa va completa si depune numai formularele standard preluate de la centrele judetene, sau descarcate de pe siteul APIA. 

Întocmit, reprezentantul formei asociative legal constituite (nume, prenume)....................................................................................... 
 
Semnatura, stampila,data; 

 
 

Actiunea solicitata  

Combaterea varoozei 
Cantitate/numar medicamente solicitate:   

Nr. produse solicitate pentru 
refacerea septelului 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele 
membrilor 
asociatiei  

Nr. 
fam. 

albine 
pentru 
care 

solicita 
ajutor 

 

 
CNP 

 
Adresa  

Numar de 
telefon/fax/ 

mail 

B
ay

va
ro

l s
tr

ip
 

 V
ar

at
ra

z 
  P

er
iz

in
 

  B
ee

vi
ta

l 
H

iv
ec

le
an

 
 V

ar
ac

he
t 

 
Fo

rt
e 

  M
av

ri
ro

l 
  M

eh
pa

tik
a 

  C
he

ek
m

it
e+

 
  

Matca  
 
 
 
 
  

Roi la 
pachet  

 
 
 

Roi 
pe 

faguri 
   
 
 
 

Familii 
de 

albine  
 
 

  
 

                

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

TOTAL 
 

                



  

 
 
Anexa nr. 3 

Cod: AJP0 – SA - 004 

*Centralizatorul documentelor justificative ale membrilor formei asociative legal constituite care solicita ajutor financiar  
 

Denumirea   formei asociative legal constituite........................................................................................... 

Numar unic de inregistrare la APIA    RO...................................................................................................... 

Adresa completă a  formei asociative legal constituite............................................................................... 

                        * va fi completat de forma asociativa si atasa la cerere 

 
 

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

Întocmit, reprezentantul formei asociative legal constituite (nume, prenume).............................................................................. 
 
Semnatura, stampila, data; 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele 
membrilor 
asociatiei 

CNP Adresa/ 
Numar de 

telefon/fax/mail 

Atestat/ 
diploma/ 
certificat 

serie/numar 

Numarul de 
inregistrare 

a 
adeverintei 

de 
proprietate 
eliberata de 

consiliul 
local 

Numarul de 
inregistrare a 
documentului 

eliberat de 
DSVSA 

Nr fisei de 
inregistrare 

in 
agricultura 
ecologica 

Nr 
contractului 
incheiat cu 

un 
organism 

de 
inspectie si 
certificare 

Nr certificatului 
de atestare 
ecologica a 
familiilor de 

albine (certificatul 
MASTER) 

Nr certificatului de 
confirmare/conformitate 

al organismului de 
inspectie si certificare 

1  
 

         

2 
3 

          

4 
5 

          

6 
7 

          

8 
9 

          

10 
 

          

11 
 

          



  

Anexa nr 4 
 

 

CERERE 
PENTRU ACORDAREA CODULUI UNIC DE INREGISTRARE LA 
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA 

 
 
 
 

FORMA ASOCIATIVA LEGAL CONSTITUITA ............................................................... 
DENUMIREA FORMEI ASOCIATIVE 
......................................................................................................................................... 
SEDIUL/ADRESA: ...................................................................................................... 
NR.TEL/FAX/MAIL.........................................................................................................  
NR. INREG.la Registrul Comertului/ J...........................................................................  
CUI .............................................................................................................................. 
COD IBAN deschis la TREZORERIE.......................................................................................... 
Sucursala/Agentie.......................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
PRIN reprezentant legal / imputernicit dl.dna ................................................................ 
in baza (procura/imputernicire) ...................................................................................... 
solicit  acordarea  codului  unic  de  inregistrare  la  Agentia  de  Plati  si  Interventie  pentru 
Agricultura in vederea aceesarii masurilor de piata  pentru sectorul apicol. 
Atasez copii dupa: Act  Constitutiv al formei asociative legal constituita / certificat eliberat  de 
Registrul Comertului, copie dupa codul IBAN deschis la TREZORERIE/BANCA COMERCIALA 
Am luat la cunostinta ca orice modificare a informatiilor de mai sus trebuie furnizata 
APIA in termen de maximum 5 zile lucratoare de la producerea acesteia. 

 
Comunicarea codului unic de inregistrare generat de APIA se va face prin: 
- transmitere fax 

 

 
 
-  prezentare la sediul Agentiei 

 

 
 

(se bifeaza optiunea) 
 

Declar pe proprie raspundere ca cele de mai sus sunt conforme cu realitatea. 
 
 
 
 
 

Semnatura si stampila Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


