luni, potrivit legislaţiei în vigoare,
autorităţii competente, informaţiile
referitoare la cantitatea de lapte crud care
le-a fost livrată în luna precedentă;
Ÿ să păstreze timp de 5 ani toate
documentele justificative şi extrasele
bancare care atestă operaţiunile efectuate
pentru menţinerea condiţiilor de înscriere
precum şi documentele care justifică
valoarea şi cantităţile de produse
comercializate;
Ÿ să înştiinţeze în scris autoritatea
competentă, în maximum 30 zile, în cazul
schimbării datelor de identificare şi a
încetării activităţii ca prim-cumpărător;

Ÿ refuzul prim-cumpărătorului de a primi în

control reprezentanţii organismelor de
control sau nepunerea la dispoziţia
acestora a documentelor necesare
efectuării controlului se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 1000 lei;
Ÿ neutilizarea unui sistem de evidenţă de
către prim-cumpărător, care să cuprindă
balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru
cantităţile de lapte şi grăsime se
sancţionează cu amendă de la 500 lei la
1000 lei;
Ÿ netransmiterea de către primcumpărătorul de lapte crud, autorităţii
competente, a informaţiilor referitoare la
cantitatea de lapte care le-a fost livrată în
cursul fiecărei luni va fi sancționată cu
amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Prim-Cumpărătorul
în sistemul relaţiilor contractuale
din sectorul laptelui
şi al produselor lactate

Ÿsă respecte legislaţia Uniunii Europene şi

legislaţia naţională în vigoare cu privire la
menţinerea condiţiilor de înscriere;
Ÿsă accepte orice fel de control, potrivit
legii, din partea reprezentanților
organismelor de control ale României și
ale Uniunii Europene.
Răspunderi şi sancţiuni:
Ÿefectuarea de livrări de lapte crud între

producător şi prim-cumpărătorul de lapte,
fără încheierea contractului, se
sancţionează cu amendă de la 1500 lei la
2000 lei;
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
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Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerț Exterior
Tel.: 021.200.50.18 / 23
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Orice operator economic care dorește să
achiziționeze lapte de la producătorii de lapte
trebuie să fie înregistrat de către APIA ca
prim-cumpărător de lapte și are obligația de
a depune declarația lunară a cantităților
achiziționate.

Condițiile de înregistrare a primcumpărătorului de lapte:
- este înscris în Registrul unic de identificare
APIA;
- deţine un contract-cadru care va sta la baza
relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte,
în conformitate cu O.M. nr. 1186/2014;
- deţine un sistem centralizat de
contabilitate, facturare, înregistrare şi
urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a
cantităţilor de lapte achiziţionate;
- deţine echipamentele necesare pentru
determinarea cantitativă şi calitativă a
laptelui achiziţionat de la producători.

Documentele necesare pentru
înregistrarea ca prim-cumpărător de lapte:
Operatorii economici care încep
activitatea de achiziţionare a laptelui vor
depune cererea de înregistrare ca primcumpărători de lapte însoţită de copiile
următoarelor documente:
– certificatul de înregistrare la Oficiul
Naţional al Registrul Comerţului;
– certificatul constatator pentru fiecare punct
de lucru;
– contractul-cadru care va sta la baza
relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte;
– autorizaţia sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor pentru fiecare punct de
lucru;
– buletinul/cartea de identitate al/a
reprezentantului legal sau al/a persoanei
desemnate în relaţia tehnică cu APIA.

Depunerea cererilor
ŸCererea de înregistrare, însoțită de documentele aferente, va fi depusă la sediul APIA
Central, personal sau prin poştă.
ŸFormularele cererilor de înregistrare sunt
distribuite şi puse la dispoziţia solicitanţilor la
sediul APIA şi respectiv în pagina oficială Web
a Agenției, la adresa de mai jos:
http://www.apia.org.ro/ro/directiamasuri-de-piata/materiale-deinformare-cota-de-lapte .

Obligaţiile prim-cumpărătorului de
lapte:
Ÿ să fie înregistrat de autoritatea
competentă şi înscris în Registrul Primcumpărătorilor de Lapte;
Ÿ să încheie un contract scris cu
producătorii de la care achiziţionează lapte;
Ÿ să transmită în aplicația electronică
Relații Contractuale Lapte (RCL), accesată
de pe site-ul oficial APIA la adresa
http://relatiicontractualelapte.apia.org.ro:
8085/rclfop/http://10.0.100.172:9026/rcl
bo/#welcome, până la data de 15 a fiecărei

