
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
 

PRIVIND  ACORDAREA   

PLĂŢILOR  NAŢIONALE  DIRECTE  COMPLEMENTARE  

SECTOR  ZOOTEHNIC - SPECIILE  OVINE/CAPRINE 

în anul 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Versiunea 1.1 

Cod : DASCS - GSOC 

2012 



 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
GHIDUL SOLICITANTULUI - privind acordarea păţilor 
naţionale directe complementare sector zootehnic la 

speciile ovine/caprine în anul 2012 
Cod:  DASCS – GSOC  

Versiunea 1.1 

Pagina: 2 /29 

 

 

 
 
 
 
 

CUPRINS 
 
 

1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ......................................................................................................... 3 

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GHIDULUI SOLICITANTULUI ..................................................... 8 

3. LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ  ........................................................................... 9 

4. PREZENTARE GENERALA .................................................................................................. 10 

5. CONDITIILE GENERALE DE ACORDARE A PRIMEI PE CAP DE ANIMAL 

SPECIILE OVINE/CAPRINE ...................................................................................................... 10 

6. CONDITIILE EPECIFICE DE ELIGIBILITATE PENTRU OBŢINEREA PRIMEI PE 

CAP DE ANIMAL LA SPECIILE OVINE / CAPRINE ................................................................. 12 

7. CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ  ASOCIAŢIILE 

CRESCĂTORILOR DE OVINE/CAPRINE LEGAL CONSTITUITE............................................ 14  

8. DEPUNEREA CERERII .......................................................................................................... 17 

9. MODIFICAREA CERERII DE SOLICITARE A PRIMEI PE CAP DE ANIMAL DUPĂ 

DEPUNEREA CERERII LA CENTRUL LOCAL / JUDEŢEAN AL APIA  .................................. 18 

10. CONTROLUL LA FATA LOCULUI ...................................................................................... 20 

11. SUPRACONTROLUL LA FATA LOCULUI .......................................................................... 21 

12. CIRCUMSTANŢE EXCEPTIONALE .................................................................................... 21 

13. REDUCERI ŞI EXCLUDERI ................................................................................................. 22 

14. OBSERVAŢII ........................................................................................................................ 23 

15. ANEXE  ................................................................................................................................ 24 

 

 

 

 

 

 



 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
GHIDUL SOLICITANTULUI - privind acordarea păţilor 
naţionale directe complementare sector zootehnic la 

speciile ovine/caprine în anul 2012 
Cod:  DASCS – GSOC  

Versiunea 1.1 

Pagina: 3 /29 

 

 

 

1. 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, porcine, ovine şi caprine; 

- 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; 

- capră: femelă din specia caprină, care a fătat cel puţin o dată sau care are o vârsta de 

cel puţin un an; 
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- carte de exploataţie: documentul de identificare a exploataţiei; 

- coproprietar: persoană care stăpâneşte o proprietate în comun cu altcineva; 

- 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; 

- crotalie auriculară electronică: mijloc electronic de identificare a animalului, utilizat 

pentru identificarea ovinelor şi caprinelor, reprezentat de o crotalie auriculară din 

material plastic de culoare galben-lămâie pentru specia ovine, respectiv albă pentru 

specia caprine, în care este înglobat un transponder şi care se aplică la cealaltă ureche 

faţă de primul mijloc de identificare imprimat cu codul unic de identificare; 

- 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; 

- formular de declarare eveniment: formular completat de către medicul veterinar de 

liberă practică  împuternicit în cazul semnalării de către proprietar a pierderii crotaliilor 

aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie, sacrificare animale pentru consum 

propriu, moartea sau dispariţia animalelor precum şi regăsirea lor;  
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- 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; 

- oaie:  femelă din specia ovină care a fătat cel puţin o dată sau care are o vârsta de cel 

puţin un an; 

- 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; 

- 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; 

- ucidere: orice proces care cauzează moartea unui animal; 

-“zilele de sărbătoare”: toate cele prevăzute în legislaţia naţională ca sărbători legale; 
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-„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 

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 
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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 CNDP 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 

 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 pentru solicitanţii din România; 

- Respectarea prevederilor legale, a procedurilor elaborate privind generarea / 

completarea, depunerea cererilor, respectarea obligaţiilor şi angajamentelor luate prin 

semnarea cererii, reduceri sau excluderi pe care le pot suporta beneficiarii în cazul 

nerespectării acestora. 
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Scopul ghidului este de a informa posibilii beneficiari, cu privire la: 

 

-  Plăţile naţionale directe complementare pentru care pot solicita prima pe cap 

de animal pentru speciile ovine şi caprine la A.P.I.A.; 

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

de animal; 

-  Termenele ce trebuie respectate de solicitanţi pentru obţinerea primei pe cap 

de animal. 

 

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 modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 

247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003; 

 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. 

 Regulamentul Comisiei Europene nr. 21/2004 al Consiliului  din 17 decembrie 

2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile 

ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 

92/102/CEE și 64/432/CEE. 
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Legislaţie naţională  

 

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

Intervenţie pentru Agricultura, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

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

agricultură, 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. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie 

îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi 

caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul 

României; 

 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; 

 O.U.G. Nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi 

caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 Ordinul M.A.D.R. nr. 98/2010 pentru stabilirea modului de implementare, a 

condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi 

naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine, în acord 

cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul M.A.D.R. nr. 25/2012 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului 

de funcţii ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

javascript:ln2Go2lnk(19364);
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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 speciile 

ovine/caprine 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 pentru femele ovine şi/sau femele caprine. 

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.  

 

5.  CONDIŢIILE GENERALE DE ACORDARE PRIMEI PE CAP DE 

ANIMAL  SPECIILE OVINE/CAPRINE 

 Pentru a beneficia de plata naţională directă complementară - sector zootehnic, 

speciile ovine/caprine, 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 solicite cererea pretipărită la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz. 

- să depună, în perioada 9 aprilie - 18 mai 2012, o cerere de solicitare a primei 

pe cap de animal la centrul local/judeţean A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, 

după caz; 

- atât pentru solicitarea cererilor pretipărite prin reprezentantul asociatiei 

crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, cât şi pentru depunerea cererilor la 
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centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, solicitanţii trebuie să-şi 

dea acordul scris asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.  

- cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal 

constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita 

primă; 

- să respecte condiţiile specifice de eligibilitate; 

- să menţină animalele (ovinele, caprinele) pe perioada de retenţie până la data 

de 20 august 2012 la adresa menţionată în cerere, în vederea controlului şi 

supracontrolul la faţa locului; 

- să fie de acord cu controlul / supracontrolul la faţa locului de către persoanele 

desemnate prin decizia directorului Centrului Judeţean A.P.I.A., să le permită accesul în 

exploataţie şi / sau verificările efectuate de către autorităţile competente pentru 

controalele privind prima pe cap de animal pe care o solicită, 

- animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate şi identificate după cum 

urmează: 

 identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară 

electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a 

animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 1.01.2010; 

 identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi 

număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute în perioada 

1.01.2009 - 31.12.2009; 

- să deţină documente sanitar veterinare care atestă ieşirile din exploataţie ca 

urmare a cazurilor de forţă majoră şi/sau circumstanţelor naturale, după caz. 

ATENŢIE!!! 

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal, în  
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baza unei procuri notariale, sau prin intermediul reprezentantului 

asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, conform art. 2 alin. 

(21) şi alin. (22),  cu acordul scris al solicitantului.  

 

ATENŢIE !!! 

Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului 

www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal  

pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine.  

După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine 

legal constituite se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de : 

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

înregistrare/certificatul de înregistrare, 

 dovada contului bancar activ, 

 dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare pe 

numele solicitantului (codul unic de identificare atribuit de către 

APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul. 

 

6. CONDIŢIILE SPECIFICE DE ELIGIBILITATE PENTRU 

OBŢINEREA PRIMEI PE CAP DE ANIMAL LA SPECIILE OVINE / 

CAPRINE 

a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 

de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 

martie a anului în care se face solicitarea primei; 

b) efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie 

înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; 

http://www.apia.org.ro/
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c) efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima 

să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de 

retenţie până la data de 20 august 2012.  

d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal 

constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate 

solicita primă. 

e) cererea să fie depusă in perioada 9 aprilie – 18 mai 2012 

               

 Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor 

cereri pretipărite.  

 

Cererile pretipărite pot fi solicitate de la centrele locale/județene ale APIA, 

respectiv al municipiului București, individual sau prin reprezentant legal sau prin 

intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite. 

  

A. Pentru primirea formularului de  cerere pretiparit ( individual sau prin 

reprezentant legal,) solicitanţii se prezintă la centrul local / judeţean al Agenţiei de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se 

află înregistrată exploataţia, cu următoarele documente: 

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

înregistrare/certificatul de înregistrare; 

b)   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;  

c)   dovada contului bancar (extras de cont). 

B. Pentru primirea formularului de  cerere pretipărit, prin intermediul 

reprezentantului asociației crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, 

solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris.  
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După primirea cererii pretipărite solicitantul verifică datele de identificare, adresa 

de domiciliu, adresa locaţiei unde sunt menţinute animalele în perioada de control la 

faţa locului, coordonatele bancare, precum şi lista cu animalele solicitate. Pe cererea 

tipărită solicitantul poate face corecţii/completări/adăugări de animale, pe care le 

certifică prin semnătură. 

 

Pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv 

mai mare de 500 de capete, cererile pot fi completate online.  

La accesarea site-ului www.apia.org.ro în secţiunea „Plăţi naţionale directe 

complementare în sector zootehnic ovine/caprine 2012”, se studiază paşii de lucru 

prezentaţi în „Informaţii şi modalitate utilizare”, după care se completează cererea prin 

utilizarea aplicaţiei care se dechide apăsând link-ului „Accesarea aplicaţiei”. 

După tipărire, cererea vizată de asociaţia crescătorilor de ovine/caprine legal 

constituită se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti. 

 

ATENŢIE!!! 

Cererile online pot fi completate numai de către beneficiarii primei pe cap 

de animal pentru speciile ovine/caprine din anul 2011, noii solicitanţi care nu au 

solicitat  primă în anul 2011 se vor prezenta la centrul local/judeţean al Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe 

raza căruia se află înregistrată exploataţia, pentru solicitarea cererii pretipărite. 

 

7. CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ ASOCIAŢIILE 

CRESCĂTORILOR DE OVINE/CAPRINE LEGAL CONSTITUITE care vizează  si/sau 

depun cereri  in conformitate cu prevederile  art.2 alin.(21) şi alin.(22) din OMADR 

98/2010 cu modificările şi completările ulterioare  

 

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile 

solicitanţilor primei, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

http://www.apia.org.ro/
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- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior 

solicitării primei; 

- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic 

veterinar. 

 

De asemenea, asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite conform 

art.2 alin.(21), depun la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, 

conform art.2 alin.(22), în termen de trei zile de la publicarea Ordinului care modifică şi 

completează OMADR nr. 98/2010 cu modificările şi completările ulterioare, în copie 

care să poarte sintagma „Conform cu originalul” şi original în vederea verificării 

conformităţii, următoarele documente: 

- certificatul de înregistrare fiscală; 

- hotărârea judecătorească de constituire a asociaţiei; 

- statutul asociaţiei şi completările la statut, după caz; 

- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la 

administraţia financiară; 

- documentul care atestă relaţia de muncă dintre asociaţie şi specialist.  

 

După afişarea pe site-ul APIA conform art.2 alin.(23) a listei definitive cu asociaţiile 

crescătorilor de ovine/caprine legal constituite conform art.2 alin.(21), care au depus la 

centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, documentele prevăzute 

la art.2 alin.(22), aceste asociaţii din listă vor depune următoarele documente: 

 

- lista în original cu numele, prenumele şi specimenele de semnătură pentru 

reprezentanţii desemnaţi de asociaţie care pot viza cererile; 

- lista în original cu numele, prenumele şi specimenele de semnătură pentru 

reprezentanţii desemnaţi de asociaţie care pot solicita cererile pretipărite şi depune 

cererile în original vizate de asociaţie şi semnate de solicitant, însoţite de lista 

solicitanților și acordul scris al acestora; 

- amprenta ştampilei ce se va aplica pe cereri, 
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- copie după diploma de absolvire a angajatului specialist care să poarte sintagma 

„Conform cu originalul”. 

 

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, conform prevederilor 

art.3 alin.(1) şi alin.(2) pentru solicitarea cererilor pretipărite de la centrele 

locale/județene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al 

municipiului București, prin reprezentantul asociației crescătorilor de ovine/caprine legal 

constituită, conform art.2 alin.(21), depun lista solicitanților(ANEXA 1) și acordul 

scris al acestora(ANEXA 3/ANEXA 4). 

 

După cofirmarea numărului de cereri pretipărite şi a solicitanţilor, predate de 

către operatorul APIA pe semnătură şi primite de reprezentantul asociaţiei pe 

semnătură, pe copia listei depuse, cererile pretipărite se înmânează solicitanţilor pentru 

verificarea datelor de identificare, adresa de domiciliu, adresa locaţiei unde sunt 

menţinute animalele în perioada de control la faţa locului, coordonatele bancare, 

precum şi lista cu animalele solicitate. 

 

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, conform prevederilor 

art.3 alin.(3) şi alin.(4) pentru depunerea cererilor primite de la solicitanţi semnate şi 

datate, la centrele locale/județene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

respectiv al municipiului București, prin reprezentantul asociației crescătorilor de 

ovine/caprine legal constituită conform art.2 alin.(21):  

- depun lista solicitanților(ANEXA 2) și acordul scris al acestora(ANEXA 

5/ANEXA 6), 

- pentru fiecare solicitant din listă vor depune şi următoarele documente în 

copie care să poarte sintagma „Conform cu originalul”: 

- buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de 

înregistrare/certificatul de înregistrare care să poarte sintagma „Conform cu 

originalul” şi semnătura reprezentantului desemnat de asociaţie să depună 

cererile solicitanţilor; 

- dovada contului bancar (extras de cont); 
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După depunerea cererilor la centrele locale/județene ale Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, reprezentantul 

asociației crescătorilor de ovine/caprine legal constituită primeşte bonurile de 

confirmare primire predate pe bază de semnătură de la operatorul APIA şi cofirmă de 

primire prin semnătură, pe copia listei solicitanților numărul şi solicitanţii pentru care s-

au emis bonurile de primire a cererilor depuse.   

 

ATENŢIE!!! 

 

Dovada depunerii cererilor la centrele locale/județene ale Agenţiei de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului București este „Bonul 

de confirmare primire” pe care trebuie sa-l deţină fiecare solicitant şi să semneze 

de primirea bonului pe Anexa 2. 

 

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 cap de animal 

pentru speciile ovine/caprine (trebuie să deţină cod unic de înregistrare – ID 

fermier).  

 

8. DEPUNEREA CERERII  

Depunerea cererilor se poate face: 

- individual; 

- prin reprezentant legal (împuternicire notarială/document notarial); 

- prin intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal 

constituite numai cu acordul scris al beneficiarului. 
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În cazul în care proprietarul de animale este reprezentat la depunerea cererii de 

către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura 

notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru 

persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. De asemenea, se va ataşa la dosarul cererii 

şi copia după CI/BI al titularului de cerere. 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). 

 

Pentru depunerea cererii, prin intermediul reprezentantului asociației crescătorilor 

de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris.  

 

ATENŢIE! 

  Termenul limită de depunere a cererilor este 18 mai 2012 inclusiv. 

 

9. MODIFICAREA CERERII DE SOLICITARE A PRIMEI PE CAP 

DE ANIMAL DUPĂ DEPUNEREA CERERII LA CENTRUL LOCAL / 

JUDEŢEAN AL APIA 

Modificarea cererii poate avea loc: 

1. Din iniţiativa solicitantului, fără ca acesta să fi fost notificat de către 

Centrul judeţean APIA cu privire la neconcordanţele din cererea de solicitare a primei 

pe cap de animal constatate la verificarea administrativă în RNE.  

Solicitantul trebuie să comunice Centrului judeţean APIA orice modificare a datelor 

declarate în cererea de solicitare a primei pe cap de animal, survenită în perioada 

cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii.  

Solicitantul care are de făcut modificări/completări la cererea iniţială va completa 

şi depune la Centrul judeţean APIA 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 – la care se 

anexează documente doveditoare.   
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a. Solicitantul care a depus cererea iniţială în calitate de persoană fizică şi s-a constituit 

ulterior PFA/ÎI/ÎF, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 

modificările ulterioare, va completa formularul M1 şi va anexa la cererea de solicitare a 

primei pe cap de animal următoarele: 

 - copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului; 

- copie document cont bancar activ; 

- documente doveditoare că s-au actualizat datele în Registrul Naţional al  

Exploataţiilor al ANSVSA. 

b. Pentru cazul de forţă majoră (decesul solicitantului), formularul M1 poate fi depus de 

către moştenitor până la data efectuării plăţii la care se anexează următoarele: 

- copie document cont bancar activ; 

- copie certificat deces şi copie act succesiune sau; 

- copie certificat deces însoţită de copie act succesiune şi de declaraţie notarială 

din care să reiasă că este împuternicit de către ceilalţi moştenitori să încaseze 

contravaloarea primei în numele lor, dacă sunt mai mulţi moştenitori.  

c.  Pentru cazurile de schimbare a stării civile / act identitate / coordonate bancare, 

formularul M1 poate fi depus de către solicitant şi se anexează la dosarul cererii 

următoarele documente, după caz: 

 - copie certificat căsătorie; 

 - copie BI/CI/Paşaport; 

- copie document coordonate bancare. 

 

2. Din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul va fi notificat de către 

Centrul judeţean APIA privind neconcordanţele depistate la verificarea administrativă în 

RNE, pe care trebuie să le clarifice până cel târziu la data specificată în notificare. 

Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularul 

M1. 
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În urma notificării transmise de către Centrul judeţean APIA, solicitantul se va 

prezenta cu documente doveditoare în vederea clarificării neconcordanţelor notificate. 

Aceste clarificări se depun prin completarea formularului 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 – la 

care se anexează documente doveditoare.  

Registratura Centrului judeţean APIA va atribui număr de intrare din Registrul 

intrări-ieşiri al CJ.  

 

10. CONTROLUL LA FAŢA LOCULUI 

 

Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 21 mai  – 20 august 2012 

pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii 

primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au 

solicitat primă. 

În cadrul controlului la faţa locului, se verifică în special următoarele aspecte: 

1. existenţa reală a efectivului pentru care se solicită prima; 

2. corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi cel existent în exploataţie la 

data controlului. 

3. existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu o crotalie 

auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi 

număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând 

cu data de 1.01.2010; 

4. existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu două crotalii 

auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a 

animalului, în cazul animalelor născute în perioada 01.01.2009-31.12.2009; 
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5. existenţa documentelor sanitar veterinare care atestă ieşirile din exploataţie 

ca urmare a cazurilor de forţă majoră şi/sau circumstanţelor naturale, după 

caz. 

 

10. SUPRACONTROLUL LA FAŢA LOCULUI 

 

Supracontrolul la faţa locului se desfăşoară paralel cu controlul la faţa locului în 

perioada 21 mai  – 20 august 2012 pentru speciile ovine şi caprine, la adresa 

menţionată în cerere.  

În cadrul supracontrolului la faţa locului, efectuat de către personalul A.P.I.A., 

conform Ghidului de supracontrol, se verifică in special următoarele aspecte:  

1. existenţa reală a efectivului pentru care se solicită prima; 

2. corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi cel existent în exploataţie la 

data controlului. 

3. existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu o crotalie 

auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi 

număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând 

cu data de 1.01.2010; 

4. existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu două crotalii 

auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a 

animalului, în cazul animalelor născute în perioada 01.01.2009 - 31.12.2009; 

5. existenţa documentelor sanitar veterinare care atestă ieşirile din exploataţie 

ca urmare a cazurilor de forţă majoră şi/sau circumstanţelor naturale, după 

caz. 

 

11. CIRCUMSTANŢE EXCEPŢIONALE 
 

La depunerea cererilor conform O.M.A.D.R. nr. 98/2010 cu modificările şi 

completările ulterioare, pot interveni următoarele situaţii: 
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1. decesul proprietarului de animale înainte de depunerea cerererii de sprijin: 

a) situaţie în care deponentul care solicită prima, va depune la dosarul 

cerererii: 

- copie certificat deces al proprietarului de animale şi copie act succesiune; 

- copie certificat deces al proprietarului de animale şi Anexa 24 din ORDIN nr. 

1528/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi declaraţie notarială din 

care să reiasă calitatea de unic moştenitor; 

- certificat de căsătorie, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, 

certificat de moştenitor; 

b) în cazul mai multor moştenitori, la cerere se va anexa pe lângă 

documentele menţionate mai sus şi o împutericire/declaraţie notarială din care să 

rezulte acordul celorlalţi moştenitori privind depunerea cererii de solicitare şi 

încasare a primei de către unul dintre moştenitori.  

2. În cazul în care proprietarul de animale este reprezentat la depunerea cererii de 

către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura 

notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru 

persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. De asemenea, se va ataşa la dosarul cererii 

şi copia după CI/BI al titularului de cerere. 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). 

3. Incapacitate temporară a proprietarului de animale. Cererea poate fi depusă şi 

semnată de soţ/soţie care atestă prin acte gradul de rudenie (copie certificat de 

căsătorie). Cererea va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că proprietarul se află 

în incapacitate şi un angajament al deponentului că în termen de 10 zile de la 

încheierea perioadei de incapacitate va depune copii de pe documentele justificative 

(ex. bilet externare spital). 

  

12. REDUCERI ŞI EXCLUDERI 
 

În cazul în care centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, constată diferenţe între numărul de 
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animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma 

verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal din 

speciile ovine şi caprine, vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe 

cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează: 

a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale 

determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar 

prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale 

determinat; 

b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale 

determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel: 

(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale 

determinat este mai mic sau egal cu 10%; 

(ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale 

determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%; 

(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale 

determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%; 

(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi 

numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%; 

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de 

animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale 

determinat este mai mare de 50%. 

 - Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor 

circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de 

a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 

august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat 

în cerere. Circumstanţele naturale sunt următoarele: 

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli; 

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi 

considerat responsabil.” 
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16. OBSERVAŢII 

În cazul în care, solicitantul nu a depus toate documentele necesare sau există 

neconcordanţe între datele furnizate şi documentele ataşate, A.P.I.A. notifică solicitantul 

în vederea clarificării neconcordanţelor. Notificarea conţine datele de identificare ale 

solicitantului, neconcordanţa identificată, documentul lipsă precum şi obligativitatea 

rezolvării neconcordanţei în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de termenul precizat în 

notificare. 

Solicitantul este notificat şi în cazul în care cererea depusă nu îndeplineşte toate 

condiţiile de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal sau dacă cererea a 

fost depusă după termenul limită de depunere prevăzut de actul normativ. În aceste 

cazuri solicitantul va primi Notificarea de respingere. 

 
ATENŢIE!!! 
 
În cazul în care, între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au 

intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la 

exploataţie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt 

producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen 

de 10 zile, solicitantul trebuie să comunice în scris aceste schimbări Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  
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Asociaţia crescătorilor de ovine/caprine     ANEXA 1 

________________________________ 

 

Lista membrilor asociaţiei care solicită cereri pretipărite pentru acordarea 

primei pe cap de animal specia ovine/caprine pentru anul 2012 

 

Nr. 

crt. 

Nume / 

Denumire 
Prenume CNP/CUI 

Cod 

exploatatie 

Număr 

ovine 

solicitate 

Număr 

caprine 

solicitate 

Observaţii 

1        

2        

3        

        

        

        

        

total        

 

Am primit,         Am predat, 

Reprezentant Asociaţia_______    Operator APIA 

Nume şi prenume       Nume şi prenume 

Semnătură_____________________ 
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Asociaţia crescătorilor de ovine/caprine     ANEXA 2 

________________________________ 

 

Lista membrilor asociaţiei care depun cererile de solicitare a primei pe cap 

de animal specia ovine/caprine pentru anul 2012 

 

Nr. 

crt. 

Nume / 

Denumire 
Prenume CNP/CUI 

Cod 

exploataţie 

Număr 

ovine 

solicitate 

Număr 

caprine 

solicitate 

Semnătură 

solicitant 

de primire  

a bonului 

de 

confirmare 

depunere 

cerere la 

APIA 

1        

2        

3        

        

total        

 

Am primit,         Am predat, 

Reprezentant Asociaţia_______    Operator APIA 

Nume şi prenume       Nume şi prenume 

Semnătură_____________________  



 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
GHIDUL SOLICITANTULUI - privind acordarea păţilor 
naţionale directe complementare sector zootehnic la 

speciile ovine/caprine în anul 2012 
Cod:  DASCS – GSOC  

Versiunea 1.1 

Pagina: 27 /29 

 

 

          ANEXA 3 
 
 

ACORD 
 

Subsemnatul: 
 
Persoană fizică 

Numele*) Prenumele*) 

    

CNP*)                           

Act identitate BI/CI seria*)     nr.             

Cod exploataţie*) R O                     al ANSVSA 

 
sunt de acord ca reprezentantul legal al asociației crescătorilor de ovine/caprine legal 

constituită ......................................................................... să solicite cererea pretipărită de 

solicitare a primei pe cap de animal specia ................... de la centrul local/județean 

......................... al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului 

București,, conform prevederilor alin.(2) al art.3 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi 

a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare 

în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în 

domeniu, cu modificările și completările ulterioare.   

 
Data,                                                                                                        Semnătură, 
 

 
 
 
 

          ANEXA 4 
 
 

ACORD 
 

Subsemnatul: 
 
Persoană fizică 

Numele*) Prenumele*) 

    

CNP*)                           

Act identitate BI/CI seria*)     nr.             

Cod exploataţie*) R O                     al ANSVSA 

 
sunt de acord ca reprezentantul legal al asociației crescătorilor de ovine/caprine legal 

constituită ......................................................................... să depună cererea de solicitare a 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mariana.Rusu/Local%20Settings/Users/My%20documents%20din%203%20iunie%202009/Legislatie/Users/anne.niculescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/My%20documents%20din%203%20iunie%202009/Legislatie/Users/anne.niculescu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00131191.htm
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primei pe cap de animal specia ................... la centrul local/județean ......................... al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului București,, conform 

prevederilor alin.(4) al art.3 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de 

eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul 

zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu 

modificările și completările ulterioare   

 
Data,                                                                                                        Semnătură, 

 
 
 
 

          ANEXA 5 
 

ACORD 
 

Subsemnatul: 
 
Persoană juridică şi PFA/ÎI/ÎF*): 

Denumirea exploataţiei/PFA/ÎI/ÎF*) 

  

Cod unic de identificare (CUI)*)                     

Numele administratorului/reprezentantului 
legal*) 

Prenumele administratorului/reprezentantului legal*) 

    

CNP administrator/reprezentant legal*)                           

Tip de organizare*)       

Cod exploataţie*) R O                     al ANSVSA 

 
 

sunt de acord ca reprezentantul legal al asociației crescătorilor de ovine/caprine legal 

constituită ......................................................................... să solicite cererea pretipărită de 

solicitare a primei pe cap de animal specia ................... de la centrul local/județean 

......................... al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului 

București,, conform prevederilor alin.(2) al art.3 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi 

a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare 

în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în 

domeniu, cu modificările și completările ulterioare.   

 
Data,                                                                                                        Semnătură și ștampilă, 
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         ANEXA 6 
 
 
 
 

ACORD 
 

Subsemnatul: 
 
Persoană juridică şi PFA/ÎI/ÎF*): 

Denumirea exploataţiei/PFA/ÎI/ÎF*) 

  

Cod unic de identificare (CUI)*)                     

Numele administratorului/reprezentantului 
legal*) 

Prenumele administratorului/reprezentantului legal*) 

    

CNP administrator/reprezentant legal*)                           

Tip de organizare*)       

Cod exploataţie*) R O                     al ANSVSA 

 
sunt de acord ca reprezentantul legal al asociației crescătorilor de ovine/caprine legal 

constituită ......................................................................... să depună cererea de solicitare a 

primei pe cap de animal specia ................... la centrul local/județean ......................... al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului București,, conform 

prevederilor alin.(4) al art.3 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de 

eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul 

zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu 

modificările și completările ulterioare   

Data,                                                                                          Semnătură și ștampilă,     
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