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1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
DEFINIŢII
- activitate agricolă: producţia, creşterea animalelor sau cultivarea de produse agricole,
inclusiv recoltarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale în scopuri agricole sau
menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu (cum sunt stabilite la art.6 al
Regulamentului Consiliului Europei nr. 73/2009);
- agricultor: persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, care au
statut juridic conferit de dreptul naţional sau un grup de membri, a căror exploataţie se găseşte
pe teritoriul Comunităţii şi care exercită o activitate agricolă;
- animal: un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, şi
bizoni - bison bison,;
- animal determinat: - orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile
de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal;
- animal cu nereguli: - orice animal solicitat în cerere şi inexistent în Registrul Naţional al
Exploataţiilor la controlul administrativ şi / sau la controlul la faţa locului;
- Autoritate Competentă: autoritatea centrală a unui stat membru, competentă să efectueze
controale veterinare sau orice autoritate căreia i se deleagă respectiva competenţă;
- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: autoritatea
naţională care reglementează, coordonează şi controlează implementarea sistemului privind
identificarea şi înregistrarea animalelor în România;
- Baza naţională de date: sistemul naţional integrat de informaţii şi aplicaţii, a cărui gestiune
şi administrare este încredinţată, conform legii, unui operator;
- carte de exploataţie: documentul de identificare a exploataţiei;
- coproprietar: persoană care stăpâneşte o proprietate în comun cu altcineva;
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- crotalie auriculară simplă: mijloc de identificare utilizat la identificarea animalelor din
speciile bovine, ovine, caprine şi suine, confecţionat din poliuretan sau din material plastic,
care poartă înregistrat prin imprimare codul de identificare a animalului;
- deţinător de animale: persoana ce are în posesie permanentă animale, în calitate de
proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau are în posesie temporară animale în
calitate de îngrijitor al acestora sau de o persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea lor; această
categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii
mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum şi administratorii exploataţiilor
comerciale, de tip târguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de
colectare a animalelor şi abatoare;
- Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (denumită în continuare
DSVSA): serviciile publice descentralizate, subordonate tehnic şi administrativ Autorităţii
Naţionale Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- exploataţie: orice incintă împrejmuitã cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcţie
sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, tăiate sau
manipulate animale;
- fermă: toate unităţile de producţie gestionate de producător şi situate pe teritoriul ţării;
- identificarea animalelor: aplicarea mijloacelor oficiale de identificare, care ajută la
identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor, precum şi stabilirea
speciei, rasei, sexului şi vârstei respectivului animal;
- mişcarea animalelor: creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o
exploataţie, din oricare motiv, inclusiv fătarea sau moartea unui animal;
- operator SNIIA: persoana juridică căreia i s-au încredinţat, în condiţiile legii, activităţile
legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea şi întreţinerea sistemului privind
identificarea şi înregistrarea animalelor;
- plata directă: plata acordată direct agricultorilor în cadrul schemelor de plată adoptate de
România;
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- proprietar de animale: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care
au în proprietate animale;
- proprietar de exploataţie: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care
au în proprietate o exploataţie;
- Registrul Naţional al Exploataţiilor, denumit în continuare RNE: colecţia de date în
format electronic, care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din
România,;
- Sistemul Naţional de Identificare şi Inregistrare a Animalelor, denumit în continuare
SNIIA: - totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru
identificarea şi înregistrarea animalelor;
- Transfer de exploataţii – operaţiunea de vânzare sau de închiriere sau orice tip de
tranzacţie similară care are drept obiect unităţiile de producţie în cauză;
-“zilele de sărbătoare”: toate cele prevăzute în legislaţia naţională ca sărbători legale;
-„zilele lucrătoare”:

toate zilele, altele decât zilele de sărbători legale, duminicile şi

sâmbetele.
ABREVIERI
A.N.S.V.S.A. - Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
A.P.I.A. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
A.P.I.A - C.J. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean
A.P.I.A. - C.L. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul local
B.D. - Baza de date
B.N.D. - Baza naţională de date
C.F. - Codul Fiscal
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C.F.P.P. - Control Financiar Preventiv Propriu
C.N.D.P. - Plăţi Naţionale Complementare Directe
C.N.P. - Codul numeric personal
C.U.I. - Codul unic de înregistrare
D.A.S.C.S. - Directia Ajutoare Specifice Comunitare şi de Stat
D.A.C.I.S. – Direcţia Antifraudă, Control Intern şi Supacontrol
D.C.J.– Director centru judeţean
D.E. - Direcţia Economică
D.J. - Direcţia Juridică
D.M.M.R.R.I. - Direcţia Metodologie, Monitorizare, Raportare şi Relaţii instituţionale
D.S.V.S.A. - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Operator - consilier în cadrul Serviciului Autorizare CNDP şi Ajutoare Specifice
Comunitare, Măsuri de Piaţă sau CL
P.V. - Proces Verbal
R.N.E. - Registrul National al Exploataţiilor
S.P.C.A.C. - Serviciul Plăţi Complementare şi Ajutoare Comunitare
S.A.P.C.A.S.C.M.P. – Serviciul Autorizare Plăţi Complementare şi Ajutoare Specifice
Comunitare, Măsuri de Piaţă
S.S.A.P.C.A.S.C.M.P. – Şef Serviciu Autorizare CNDP şi Ajutoare Specifice Comunitare,
Măsuri de Piaţă
S.N.I.I.A. - Sistemul Naţional privind Identificarea şi Înregistrarea Animalelor
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Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
implementează măsuri de sprijin pentru fermieri finanţate din Fondul European pentru
Garantare în Agricultură – FEGA, ca plăţi directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe
Suprafaţă, precum şi măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional şi Fondul European
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR, ca plăţi naţionale directe complementare.

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GHIDULUI SOLICITANTULUI
Obiectivele ghidului
- Evidenţierea cadrului european şi naţional de acordare a plăţilor naţionale directe
complementare specia bovine pentru solicitanţii din România;
-Respectarea

prevederilor

legale,

a

procedurilor

elaborate

privind

generarea/completarea, depunerea cererilor, respectarea obligaţiilor şi angajamentelor luate
prin semnarea cererii .

Scopul ghidului este de a informa posibilii beneficiari, cu privire la:
- Plăţile naţionale directe complementare pentru care pot solicita prima pe exploataţie
specia bovine;
-

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii primei pe

exploataţie;
- Termenele de depunere ce trebuie respectate de beneficiari pentru obţinerea primei
pe exploataţie.

3. LEGISLAŢIE COMUNITARĂ ŞI NAŢIONALĂ
Legislaţie comunitară


Regulamentul Comisiei Europene nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de

stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul
politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
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modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;


Regulamentul Comisiei Europene nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea,
modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct
pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în
cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, , cu modificările şi
completările ulterioare;.

Legislaţie naţională


Ordinul M.A.D.R. nr.215/2010 pentru stabilirea modului de implementare a criteriilor de
eligibilitate şi termenii de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe
complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările
comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare;



O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;



Legea nr. 139/2007 privind aprobarea O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările
ulterioare;



Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi
bovinelor;



Ordinul A.N.S.V.S.A. nr.112/2010 privind modificarea şi completarea Normei sanitare
veterinare

privind

procedura

de

înregistrare/autorizare

sanitar-veterinară

a

unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din
domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi
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neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi
a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010;


Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu

modificările şi completările ulterioare;


O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările şi
completările ulterioare;


Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plati şi

Intervenţie pentru Agricultură, , cu modificările şi completările ulterioare;


Ordinul M.A.D.R. nr. 168/24.05.2011 de aprobare a structurii organizatorice, statului de

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Aparatului Central al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

4. PREZENTARE GENERALĂ
Sectorul zootehnic are o pondere importantă în agricultura românească şi reprezintă
una dintre activităţile de bază în sectorul rural. Acest sector necesită un important sprijin
financiar pentru perioada următoare, în scopul asigurării produselor agricole de bază pentru
populaţie.
Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic specia bovine se acordă,
o singură dată pe an, producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice care deţin, cresc şi
exploatează animale identificate şi înregistrate în sistemul naţional.
Sursa de finanţare a acestor plăţi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul M.A.D.R.,
în urma decizei şi a pachetului financiar aprobat de către Comisia Europeană pentru plăţile
complementare directe acordate României.
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5. CONDIŢIILE GENERALE DE ACORDARE A PLĂŢILOR NAŢIONALE
DIRECTE COMPLEMENTARE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC SPECIA BOVINE
Pentru a beneficia de plata naţională directă complementară - sector zootehnic, specia
bovine, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarelor condiţii:
- să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- să fie înscrisi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cod unic
de identificare (Registrul unic de identificare);
- să depună, în perioada 15 iulie -31 august 2011, o cerere de solicitare a primei pe
exploataţie la centrul local/judeţean A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, după caz,
- cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, care
sprijină interesele crescătorilor de bovine,taurine şi/sau bubaline, în baza hotărârii
judecătoreşti;
- să respecte condiţiile specifice de eligibilitate;
- animalele pentru care solicită primă să fie identificate şi înregistrate conform actelor
normative aflate în vigoare.(legislaţiei ANSVSA).

6. BENEFICIARII ŞI CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU OBŢINEREA
PRIMEI PE EXPLOATAŢIE SPECIA BOVINE
Pentru anul 2011, prima pe exploataţie se acordă producătorilor agricoli, o singură
dată pe an, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic
de identificare, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al
exploataţiilor la data de:
1.31 ianuarie 2008, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;
c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
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2.31 ianuarie 2009, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008-31
ianuarie 2009, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;
c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
3.31 ianuarie 2010, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2009-31
ianuarie 2010, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;
c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
4. 14 iulie 2011, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie
2011, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011;
c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

Pot beneficia de prima pe exploataţie şi persoanele fizice care în cursul anului 2011 şiau schimbat forma juridică conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi care
figurează înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la datele de referinţă cu exploataţii
de minimum 3 capete de bovine, cu vârsta acestora de minimum 6 luni.

Pentru a beneficia de prima pe exploataţie, solicitanţii trebuie să depună la centrul
local / judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului
Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 15 iulie– 31 august 2011,
cererea de solicitare a primei aferentă fiecărei exploataţii deţinute.
Cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite,
care sprijină interesele crescătorilor de bovine, taurine şi/sau bubaline,
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Modelul cererii este, conform OMADR nr. 215/2010 cu modificările şi completările
ulterioare şi cuprinde date de identificare pentru beneficiar şi exploataţie, lista animalelor,
coordonate bancare, angajamente şi declaraţii.

ATENŢIE!
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură pune la dispozitia solicitantilor
cereri pretiparite.
Pentru primirea cererii pretiparite, solicitanţii se prezintă la centrul local / judeţean al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, cu
următoarele documente:
a)

copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate / cod unic de

înregistrare/certificatul de înregistrare;
b)

copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru

exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009/1 februarie 2009-31
ianuarie 2010/ 1 februarie 2010-14 iulie 2011;
c) declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu
au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 şi/sau 2009 şi/sau 2010 pentru situaţiile
prevăzute de art. 2 pct. 2, 3 şi 4, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al
animalelor, aşa cum este prevăzut la art. 105 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor
direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme
de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr.
247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;
d) copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă
este cazul.
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e) dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (codul unic de
identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul;
f) dovada contului bancar (extras de cont).

ATENŢIE!
Solicitanţii plăţilor naţionale directe complementare persoane fizice, persoane
juridice(PFA/ÎI/ÎF) care nu sunt înregistraţi în Registrul unic de identificare al Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se vor înscrie în acest registru înainte de
depunerea cererii de solicitare a primei pe exploataţie pentru specia bovine (trebuie să
deţină cod unic de înregistrare – ID fermier).

Documentele de provenienţă a animalelor care vor fi solicitate pentru
exploataţiile nou înfiinţate pot fi, după caz:
-

formularul de identificare F1;

-

formularul de miscare F2;

-

factura de achizitie a animalelor;

-

pasaportul animalului.

Transferul de animale într-o exploataţie nou înfiinţată ca urmare a unui transfer integral al
animalelor dintr-o exploataţie care a beneficiat de primă (înfiinţată până la 31 ianuarie 2008/
31 ianuarie 2009 şi/sau 31 ianuarie 2010) se va justifica prin solicitarea unui document
notarial în care se va preciza că fostul proprietar nu solicită primă pe exploataţia din care au
fost transferate animalele. În declaraţia pe propria răspundere va fi specificat faptul că
animalele au beneficiat de primă în anul 2008/2009 şi/sau 2010 iar dreptul la plată a fost/nu a
fost transferat în baza documentului notarial.
Transferurile parţiale nu sunt incluse în această excepţie.

7. DEPUNEREA CERERII
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Cererile pot fi depuse astfel:
a)
b)

personal de către solicitant;
prin intermediul reprezentantului legal (persoana care depune cererea are procura

notarială

în

cazul

persoanele fizice,

persoanele fizice autorizate/întreprinderi

individuale/ întreprinderi familiale în vederea depunerii cererii şi delegaţie /împuternicire
pentru persoanele juridice însoţită de copia după CI/BI a persoanei delegate/împuternicite în
vederea depunerii cererii). Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul pentru care a fost
emisă împuternicirea (să depună cererea, să o completeze, să o modifice şi să o semneze în
numele proprietarului).

ATENŢIE!

Termenul limită de depunere a cererilor de solicitare a primei pe exploataţie este
31 august 2011 inclusiv.

8. STABILIREA NIVELULUI PRIMEI

Până în data de 31 octombrie 2011, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
prin D.A.S.C.S. întocmeşte şi transmite către M.A.D.R. situaţia centralizatoare cu efectivele
eligibile la plata primelor pentru anul 2011.
Prin Hotărâre de Guvern, la propunerea M.A.D.R., se va stabili cuantumul primei pe
cap de animal.
După stabilirea cuantumului primei/sumei totale alocate prin Hotărâre de Guvern şi
publicarea acesteia în Monitorul Oficial, va fi calculată suma cuvenită fiecărei exploataţii în
funcţie de numărul de animale eligibile.
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9. CIRCUMSTANŢE EXCEPŢIONALE

Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat,
indepenedent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care împiedică
executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
În conformitate cu art.31 din Regulamentul CE nr.73/2009 sunt recunoscute ca fiind
cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum:
-

decesul solicitantului;

-

incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;

-

o catastrofă naturală gravă care afectează foarte multe suprafeţe agricole ale
exploataţiei;

-

distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;

-

o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul solicitantului.
Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale se

depun de către beneficiar/moştenitor la dosarul cererii de plată după cum urmează:
1. În cazul decesului proprietarului de exploataţie/animale:
a) înainte de depunerea cerererii de sprijin - situaţie în care solicitantul primei, va
depune la dosarul cerererii:
- copie certificat deces al proprietarului de exploataţie/animale;
- certificat de calitate de moştenitor (este unic şi cuprinde toţi moştenitorii);
- document notarial (dezbaterea moştenirii, procură notarială din parte celorlalţi
moştenitori);
- buletin/carte de identitate a solicitantului;
- dovadă cont bancar al solicitantului.
b) după depunerea cerererii de sprijin - situaţie în care solicitantul primei, va
depune la dosarul cerererii:
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- copie certificat deces al proprietarului de exploataţie/animale;
- certificat de calitate de moştenitor (este unic şi cuprinde toţi moştenitorii);
- document notarial (dezbaterea moştenirii, procură notarială din parte celorlalţi
moştenitori);
- buletin/carte de identitate a solicitantului;
- dovadă cont bancar al solicitantului.
- va completa formularul M1 (Cerere de modificare date ca urmare a schimbării formei de
organizare / unui caz de forţă majoră (deces solicitant) / schimbare stare civilă / act identitate /
coordonate bancare)

2. În cazul în care cererea este depusă de altă persoană decât proprietarul de animale,
solicitantul trebuie să prezinte: certificat de moştenitor, împuternicire notarială/document
notarial din care să reiasă calitatea şi faptul că a fost delegat, împuternicit să solicite şi să
încaseze prima. Procura/împuternicirea notarială menţionează atât mandatul, cât şi datele de
identificare ale mandatarului şi mandatantului.
Documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire atât pentru
persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice) şi copia după CI/BI vor fi anexate la
cererea de solicitare a primei pe exploataţie. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul
şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea (să depună cererea, să o
completeze, să o modifice şi să o semneze în numele proprietarului).
În cazul moştenirii dreptului la plată, solicitantul va anexa cererii de solicitare un
document notarial din care să reiasă moştenirea dreptului de plată aferent animalelor pentru
care s-a stabilit anterior dreptul la plată.
Conform art.75(1) din regulamentul CE 1122/2009 dacă beneficiarul nu a fost în
măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor
circumstanţe excepţionale menţionate la art. 31 din Regulamentul (CE) nr.73/2009 are în
continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă
majoră sau a circumstanţelor excepţionale.
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Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale sunt aduse la cunoştinţa
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de către solicitant, în scris, printr-o
înştiinţare în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.

10. OBSERVAŢII
În cazul în care, beneficiarul nu a depus toate documentele necesare sau există neconcordanţe
între datele furnizate şi documentele ataşate, APIA notifică beneficiarul în vederea clarificării
neconcordanţelor. Notificarea conţine datele de identificare ale beneficiarului, neconcordanţa
identificată, documentul lipsă precum şi obligativitatea rezolvării neconcordanţei în cel mai
scurt timp dar nu mai târziu de termenul precizat în notificare.
Beneficiarul este notificat şi în cazul în care cererea depusă nu îndeplineşte toate condiţiile de
eligibilitate pentru acordarea primei pe exploatzaţie sau dacă cererea a fost depusă după
termenul limită de depunere prevăzut de actul normativ. În aceste cazuri beneficiarul va primi
Notificarea de respingere.
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Anexa nr.1

Formular M1
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Centrul Judeţean ................................
Nr. intrare/data : .........................
(din Registratura CJ)

CERERE DE MODIFICARE DATE ca urmare a
schimbării formei de organizare / unui caz de forţă majoră (deces solicitant) /
schimbare stare civilă / act identitate / coordonate bancare

Subscrisa/Subsemnata/ul(beneficiar)
...................................................................................................
CUI/CNP
...................................................
solicit
modificarea
datelor
cererii
nr./data
...................................... ca urmare a ....................................................................................
Înainte:
Denumire PJ/PFA/ÎI/ÎF sau Nume şi prenume pt. PF
CNP/ CUI, CIF

Cod exploataţie RO

Adresă sediu/domiciliu beneficiar
Judeţ

Localitate / Comună / Sat

Strada
Telefon

Nr.
Fax

Banca
Nr.cont
Număr total animale solicitate

Bloc

Sc
Ap
E-Mail
Sucursala/Agenţia

Cod postal
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După:
Denumire PJ/PFA/ÎI/ÎF sau Nume şi prenume pt. PF
CNP/ CUI, CIF

Cod exploataţie RO

Adresă sediu/domiciliu beneficiar
Judeţ

Localitate / Comună / Sat

Strada
Telefon

Nr.
Fax

Bloc

Banca
Nr.cont

Sc
Ap
E-Mail

Cod postal

Sucursala/Agenţia

Număr total animale solicitate
Documente ataşate la prezentul formular :
Data:

Se bifează / completează de funcţionarul
APIA
Controlul vizual al formularului M1 a fost
efectuat
Datele din formularul M1 au fost
modificate în aplicaţia CNDP zootehnie –
bovine 2011

Semnătură/ştampilă solicitant:

Data

Nume şi prenume

Semnătura

