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Anexa 3

CERERE DE INTENȚIE PENTRU APICULTORI
PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2020

Cadru rezervat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Ștampila Registratura  APIA CJ/Mun. București
OBSERVAŢII:

1. Completaţi numai cu MAJUSCULE;
2. Nu ştergeţi şi nu folosiţi pastă corectoare;

PARTEA I – DATELE DE IDENTIFICARE ALE APICULTORULUI

2. Codul unic de identificare acordat de APIA  

R O

4. Adresa 

5. Cod poştal

6. Nr. telefon  7. Fax

8. E-mail

9. Numele și prenumele reprezentantului legal/persoanei împuternicite notarial

10. CNP reprezentant legal/ persoană împuternicită

11. Nr. telefon reprezentant legal/ persoană împuternicită

12. Nr. si data împuternicire/procură (dacă este cazul) 

          Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului; Hotărârea Guvernului  privind aprobarea Programului 
naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

Nr. de înregistrare și data depunerii cererii de 
intenție:        

3. Acest formular  se depune personal de către apicultor sau persoana împuternicită notarial a acestuia la Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură Centrul județean/Centrul Municipiului București; 

4. Cererea de intenție se depune în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind aprobarea  
Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

1. Nume și prenume apicultor/denumire (persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008)

3. CNP/CUI/CIF 
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Total sumă estimată pentru Acţiunea C.4 (1.1. + 1.2.) ,
lei

PARTEA IV - ANGAJAMENTE SI DECLARATII PE PROPRIA RASPUNDERE 

1.        datele înscrise în formularul de cerere de intenție si documentele anexate sunt reale, corecte și complete;

 Nume, prenume şi semnătura

.......................................... .............................................................................................................................................

PARTEA V - DOCUMENTE ATAȘATE CERERII DE INTENȚIE

PARTEA II  – Acţiunea C 4  :  Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie (remorci) 
şi mijloace de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral

Număr de familii de albine deţinute *                                                                         
              (*cel puţin 75 de familii de albine)

1.1. preţul fără TVA pentru achiziţia de mijloace de transport fără 
autopropulsie - remorci

1.2. preţul fără TVA pentru achiziţia de mijloace de încărcare–descărcare a 
stupilor în pastoral:

a.)preţul fără TVA pentru achiziţia de macara pentru încărcare-descărcare 
stupi

b.) preţul fără TVA pentru achiziţia de motostivuitor pentru încărcare - 
descărcare stupi

Total 1.2.  sumă pentru achiziţia de mijloace de încărcare–descărcare a 
stupilor în pastoral (a. + b.)

Subsemnatul, numele si prenumele..................................................................................................., prin  depunerea 
cererii de intenție  în cadrul Programului Național Apicol 2020, îmi asum următoarele angajamente:

2.       denumirea bunurilor achiziționate, cantitatea și valoarea  din  copiile facturilor proforme ale remorcii şi/ sau mijloacelor 
de încărcare–descărcare a stupilor depuse odată cu cererea de intenție  vor corespunde cu cele din copiile facturile fiscale ale 
căror copii se vor depune odata cu cerea de plată în momentul solicitării sprijinului financiar.

3.        sunt de acord ca datele din cererea de intenție să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea 
stabilirii cuantumului de decontare și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice/ evaluări 
economice sau să fie făcute publice cu respectarea prevederilor legale;

4.        Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere 
exactitatea datelor declarate în cererea de intenţie și în documentele anexate acesteia ;

DATA                                            
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1 copia actului de identitate - B.I./C.I. (în cazul persoanelor fizice);

2

3 copie procură/împuternicire notarială(pentru persoana împuternicită);

4 copia facturii proforme pentru achiziţia de mijloace de transport fără autopropulsie - remorci;

5  copia facturii proforme pentru achiziţia de macara pentru încărcare-descărcare stupi;

6  copia facturii proforme pentru achiziţia  de motostivuitor pentru încărcare - descărcare stupi;

7 copia adeverinţei eliberate de ANZ cu nr. familiilor de albine deţinute;

* se va bifa fiecare document atașat cererii de intenție, după caz;

copia actului de identitate - B.I./C.I. (pentru persoana împuternicită / reprezentantul legal în cazul 
persoanelor juridice);
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