AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Judet

Nr. înregistrare
cerere
Data primirii:
Nume/Prenume:
Semnătura:
CERERE
privind înscrierea în Registrul Fermierilor

01. Nr. unic de
identificare solicitant
(se completeaza la modificarea datelor)
I DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATATIE / SOLICITANT
PERSOANE FIZICE:*
02.Nume
03.Prenume
04. CNP
05. Cod tara si nr. act identitate
(alta cetatenie)
Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexeaza procura notariala de
imputernicire
06.Categoria de pensie(daca este cazul)
PERSOANE JURIDICE:*
08.Denumire
09.Cod unic identificare
10.Nume
11. Prenume administrator
administrator
12.CNP administrator
Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexeaza delegatia de imputernicire,
semnata si parafata
13.Tip de organizare*
SEDIUL EXPLOATATIEI*
14.Judet
15.Localitate
/Sector
16.Sat/ Str.
17. Nr

18. Cod postal

22.Telefon

24.E-mail

23.Fax

19.
Bl

20.Sc

21Ap

COORDONATE BANCARE: *
25.Banca
27.Nr cont

26.Filiala

28. Numar de ferme
II. Date privind ferma
Date de identificare a fermei (se completează numai dacă sunt diferite faţă de
exploataţie)
29.Denumire
fermă
(dacă există)
Conducător fermă:

30.Nume

31.Prenume

32CNP
ADRESA FERMEI
33Judeţ

34Localitate
(com.)

Sat/Stradă

nr.

bl.

35Cod
poştal
sc.

et.

ap.

sector

tel/fax

Sub sancţiunea aplicată faptei de fals in declaratii în acte publice, declar pe proprie
răspundere că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse în baza de date IACS, procesate
si verificate in vederea inscrierii in Registrul fermierilor şi transmise autorităţilor
responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, in
conditiile Legii 677/ 2001.
Campurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII
Semnatura solicitantului Stampila
(daca este cazul)
/reprezentant / delegat

Data

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI
„CERERE privind inscrierea in Registrul Fermierilor”
Formularul cererii privind inscrierea in Registrul Fermierilor, completat, se
depune la Centrul Judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura la
care grupul de producatori recunoscut preliminar sau organizatia de producatori sunt
arondati in functie de sediu.
Cererea de inscriere in Registrul Fermierilor este impartita in sectiuni care grupeaza
pe categorii datele solicitate. Informatiile pe care trebuie sa le furnizeze
solicitantul se completeaza in campurile albe ale cererii.
Campurile enumerate mai jos nu vor fi completate de fermier ci de personalul
responsabil cu primirea cererii de la Centrul Judetean al Agentiei de Plati si Interventie
pentru Agricultura:
- Judetul
- Centrul local
- Numar inregistrare cerere
- Numar dosar
- Data primiri
- Nume Prenume
- Semnatura
Reprezentantul Centrului Judetean va completa caseta din dreapta sus si va
viza formularul de cerere, dupa verificare.
Daca dupa depunerea formularului apar modificari (date de identificare, adresa, banca,
nr cont.etc.) solicitantul le va aduce la cunostinta centrului judetean al APIA, urmand
sa primeasca un formular nou pe care sa completeze modificarile.
Pentru corectarea datelor inscrise gresit, pe formularul completat initial se vor face
rectificarile necesare prin taierea cu o linie, completarea cu datele corecte si semnarea
in dreptul rectificarilor.
Numarul unic de identificare al solicitantului (1) – va fi completat numai cand
cererea este modificata sau corectata si se preia din certificatul emis de Agentia de
Plati , fiind un numar unic generat de sistemul informatic.
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/ EXPLOATATIE
PERSOANE FIZICE
Fermierii persoane fizice isi vor completa in primul tabel numele (2),
prenumele (3) si codul numeric personal CNP(4).
In cazul in care fermierul persoana fizica nu depune personal cererea, ci prin
intermediul unui reprezentant, acesta din urma va completa formularul cu datele
de identificare ale solicitantului, urmand sa prezinte procura prin care a fost
imputernicit.

PERSOANE JURIDICE
Se vor completa cu atentie de catre solicitant urmatoarele campuri:
Denumirea exploatatiei(8) – se va completa denumirea corecta a exploatatiei (ex:
S.C. Agroindustrial S.A., S.C. Marinescu SRL, Asociatia familiala “Ghiocel” Radu Voda)
Cod unic de identificare (CUI) pentru societatile comerciale inregistrate la Registrul
Comertului sau Codul fiscal (CF) pentru alte forme juridice de organizare (9)
Nume(10 /prenume(11) si CNP-ul (12) conducatorului exploatatiei (administrator).
In cazul in care solicitarea este depusa de catre un reprezentant al persoanei juridice
atunci acesta va anexa la cerere delegatia de imputernicire semnata si stampilata.
Tip de organizare(13) – se va completa in cerere, codul corespunzator, conform
tabelului 1.
SEDIUL EXPLOATATIEI
Se va completa de catre solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau
adresa sediului exploatatiei pentru exploatatiile cu personalitate juridica: judetul
/sectorul (14), localitatea (15), sat/strada (16), numar (17), cod postal (18), bloc (19),
scara (20), apartament (21); numar telefon (fix/mobil) (22); numar fax (23); e-mail (24).
Coordonate bancare - solicitantul va mentiona banca(24), filiala(27) si numarul
contului bancar- IBAN(28)
Numar de ferma - la cimpul 28 se va completa cu cifre romane numarul de ferme pe
care le detine exploatatia.
II. Date privind ferma (fermele)
Datele pentru acest capitol se vor completa numai daca sunt mai multe ferme
care compun exploatatia.
Denumire ferma – campul 29 se inscrie denumirea fermei (ex. Satul Nou) sau
numarul fermei (ex. Ferma nr. 1)
Coducatorul fermei - campul 30 nume si campul 31 prenume.
Codul numeric personal - campul 32 CNP al conducatorului fermei.
Adresa fermei - se va inscrie adresa unde isi are sediul ferma, care poate fi diferita de
a exploatatiei sau poate fi aceiasi cu a exploatatiei
Semnatura solicitantului - se inscrie clar numele si prenumele reprezentantului
sau delegatului si se semneaza.
Cind solicitantul este persoana juridica se aplica stampila.
Se va completa obligatoriu data cind se semneaza cererea.
Daca exploatatia are mai multe ferme se folosesc pagini suplimentare.
Tip de organizare: (tabelul 1)
01 Regie autonoma (RA)
02 Societate comerciala (SC)
03 Organizatii cooperatiste
04 Societati agricole (Legea 36/1991)
05 Asociatie familiala (Legea 507/2002)
06 Institute, statiuni de cercetare, unitati scolare
07 Institutii publice
08 Consilii locale
09 Alte forme de organizare (grup de producatori recunoscut preliminar, organizatie de
producatori, fundatie, unitate bisericeasca, etc.)

